
الشروط واألحكام لقبول المدفوعات:

تمهيد
فيزا   / كارد  الدولي من مؤسسة ماستر  التجاري  للبنك  الممنوح  للترخيص  وفًقا 
الدولية / شركة داينرز كلوب سيرفيسيز إيجيبت ش.م.م. إصدار بطاقات بأنواعها 
والخدمات  السلع  قيمة  وتحصيل  التاجر  ببرنامج  التعامل  حق  وكذا  المختلفة 
للشروط  ووفًقا  معه،  المتعاملين  التجار  لصالح  البطاقات  لحاملي  ُقّدمت  التي 
التاجر على االشتراك في  االتفاقية، وموافقة  البنك في  التي حددها  و األوضاع 
بنفس  البطاقة  لحامل  الخدمة  تقديم  أو  بالبيع  التاجر  يقوم  حيث  التاجر  برنامج 
األسعار التي يقدمها نقًدا، وذلك وفًقا للشروط الواردة بهذا العقد فقد انعقدت 

إرادة الطرفين )البنك / التاجر( على ما يلي:

مادة ١
يعتبر التمهيد السابق والمالحق المرفقة والموّقعة من الطرفين جزًءا ال يتجزأ من 

ًما لها ومفّسًرا لما تتضّمنه من أحكام. هذه االتفاقية متمِّ

مادة ٢
 أنواع البطاقات:. 	

بطاقة ماستر كارد / فيزا الدولية / شركة داينرز كلوب سيرفيسيز إيجيبت ش.م.م. 
شعار  تحمل  والتي  والدائنة  المدينة  بأنواعها  البطاقات  بها  ُيقصد  المحلية 

المؤسسة الدولية، وكذلك أي بطاقات أخرى يتم إضافتها باالّتفاق مستقبًل.
تاريخ انتهاء البطاقة :)Expiry date( وهو آخر يوم من الشهر الُمحّدد النتهاء . 	

البطاقة والُمثبت بالبطاقة
الحد األدنى المصّرح به :)Floor limit( وهو المبلغ المسموح للتعامل في . 	

حدوده دون حصول الطرف الثاني على موافقة الطرف األول بذلك.
لة البيع: والتي يتسّلمها الطرف الثاني من الطرف األول )POS( وهي اآللة . 	

اليدوية أو اإللكترونية الستخدامها في طبع أو قراءة بيانات البطاقات على 
فواتير البيع أو االسترجاع.

الثاني . 	 للطرف  األول  الطرف  من  المسّلمة  الفواتير  وهي  البيع:  فواتير 
الستخدامها في بيع السلع أو تقديم الخدمات من قبل الطرف الثاني إلى 
من  آلًيا  ُتصدر  التي  )POS(أو  اليدوية   الماكينة  على  سواء  البطاقة  حامل 

الماكينة اإللكترونية.  
فواتير استرجاع :)Refund invoices( وهي الفواتير التي تتم عن كل عملية . 	

استرجاع لقيمة فواتير بيع تم تحريرها.
حامل البطاقة :)Card Holder( وهو الشخص الذي يحمل البطاقة ويكون . 	

اسمه مدّون عليها وتوقيعه خلفها )في بعض أنواع البطاقات(.

مادة ٣
صلحية البطاقات وشروط قبولها

 أاّل تكون البطاقة قد فقدت صلحيتها بانتهاء مدة سريانها.. 	
 أاّل تكون بالبطاقة أي تغيير من محو أو شطب أو كشط.. 	

اتفاقية نقاط البيع اإللكترونية:

مادة ١
التزامات التاجر

السارية . 	 أسعاره  بنفس  البطاقة  حامل  إلى  الخدمة  بتقديم  التاجر  يلتزم 
االلتزام  عدم  حالة  وفي  بالبطاقة،  أو  نقًدا  يسّددون  الذين  للعملء  لديه 
النقدي  السعر  على  إضافتها  تم  مبالغ  أية  خصم  األول  للطرف  يحق 

األصلي.

وُيعد مسؤواًل . 	 البطاقة  حامل  يتأّكد من شخصية  بأن  الثاني  الطرف  يلتزم 
د من أن حامل البطاقة هو صاحبها األصلي، وفي  مسئولية كاملة عن التأكُّ
األول  بالطرف  فوًرا  االتصال  عليه  شخصيته  في  التاجر  ارتاب  إذا  ما  حالة 

للحصول على تصريح بقبول البطاقة من عدمه.
أي . 	 إجراء  عند  له  المسّلمة  البيع  نقاط  أجهزة  باستخدام  الثاني  الطرف  يلتزم 

عمليات بيع /استرجاع...إلخ وإعادتها للطرف األول في حالة طلبها دون أي 
اعتراض وبالحالة التي تسّلم بها الجهاز، حيث إنها مملوكة للطرف األول وأنها 
أمانة وفي حالة تلفها كامًل أو ضياعها يتعّهد الطرف  مودوعة لديه بصفه 
الثاني بسداد قيمتها للطرف األول وفًقا للسعر الذي يحدده الطرف األول 
بإرادته المنفردة. وفي حالة إدخال البيانات يدوًيا، يحق للطرف األول خصم 

القيمة بالكامل في حالة اعتراض حامل البطاقة دون الرجوع للطرف الثاني.
يلتزم الطرف الثاني بتحرير فواتير بيع السلع وتقديم الخدمات على النماذج . 	

المعّدة بمعرفة الطرف األول، ويتأّكد من كتابة المبلغ اإلجمالي بالحروف 
اآلالت  باستخدام  تتم  التي  للصفقات  وذلك  األرقام  بكتابة  يكتفي  وال 
استرجاع  أو  بيع  بأي عملية  القيام  التاجر عند  ويلتزم   .POS و   بعد  اليدوية 
بتمرير البطاقة بجهاز الـ POS والتأكد من صلحية البطاقة وعدم وجود محو 

أو كشط أو شطب في البطاقة.
يلتزم الطرف الثاني بالتأكد من أن توقيع العميل على فاتورة البيع مطابًقا . 	

على  العميل  توقيع  باستيفاء  يلتزم  كما  البطاقة،  خلف  الُمثبت  للتوقيع 
البطاقة أمامه في حالة عدم ثبوت توقيعه خلفها، وذلك قبل إجراء الصفقة.

يلتزم الطرف الثاني بتسليم الفواتير الصادرة عن اآلالت اليدوية التى تفيد . 	
في  حسابه  في  لقيدها  بأول  أواًل  الخدمات  تقديم  أو  البيع  عمليات  إتمام 
فترة ال تتجاوز خمسة عشر يوًما من تاريخ تحريرها المّتفق عليه. أّما بالنسبة 
العمليات  بإرسال  يقوم  الثاني  الطرف  فإن   )POS( اإللكترونية  لآلالت 
المنّفذة عليها إلى الطرف األول يومًيا في فترة ال تتجاوز خمسة أيام من 
الطرف  تأخير  حالة  في  مسؤول  غير  األول  الطرف  أن  كما  تنفيذها.  تاريخ 
الثاني في تسليم وإرسال العمليات المنّفذة عن هذه المدد المّتفق عليها 

وما ينتج عنه من عدم سماح رصيد العميل للقيد على حسابه.
يلتزم الطرف الثاني باالحتفاظ بفواتير البيع لمدة ثمانية عشر شهًرا من تاريخ . 	

ق  الصفقة أًيا كانت الطريقة التي تمت بها، حتى يتمّكن الطرف األول من التحقُّ
منها إذا طلب حامل البطاقة من البنك ُمصدر البطاقة فحص هذه الفواتير في 
مدة ال تتجاوز أسبوع من تاريخ طلبها، ويتحمل الطرف الثاني جميع الخسائر 

المادية والتي تنتج عن عدم تقديم الفواتير إلى الطرف األول وقت طلبها.
المتنازع على صحتها فى . 	 العمليات  كافة  الثاني على سداد  الطرف  يوافق 

حالة اعتراض حاملي البطاقات على عمليات الشراء، وقيام البنك باستيفاء 
الماستر  اتفاقية مؤسستي  لما ينص في  المناقصات وفًقا  إجراءات  كافة 

كارد / الفيزا الدولية / شركة داينرز كلوب سيرفيسيز إيجيبت ش.م.م.
ظ وتجميد أرصدة حسابات الطرف الثاني، والخصم . 	 يحق للطرف األول التحفُّ

من أي من حساباته الموجودة لدى البنك التجاري الدولي في حالة اكتشاف 
ظ ضماًنا للطرف  أية معاملت مشتبه فيها أو محل شك. ويعتبر هذا التحفُّ
أو  نزاعات  أو  اعتراضات  أو خسائر ألية  أية منازعات  لتغطية وتسوية  األول 
مخالفة  بطرق  إتمامها  أو  المعاملت،  تلك  على  تنتج  قد  أو  ناتجة  خسائر 
لتلك االتفاقية. ويتحمل الطرف الثاني ويكون مسؤواًل مسئولية كاملة عن 
أية تعليمات  اتباع أو خرق هذه االتفاقية، أو  أية خسائر قد تترتب عن عدم 

أو مستندات أخرى يكون الطرف األول قد قام بإرسالها إلى الطرف الثانى.
باســتخدام . 		 شــراؤها  تــم  بضاعــة  شــحن  فــي  البطاقــة  حامــل  رغبــة  عنــد 

 بطاقــات ماســتر كارد/فيزا/شــركة داينــرز كلــوب سيرفيســيز إيجيبــت ش.م.م. 



الشروط واألحكام لقبول المدفوعات:

ــع عــن التاجــر شــحن هــذه البضاعــة أو توصيلهــا  ــه يمتن أو بطاقــة أخــرى، فإن
ــي، فــإن مســئولية شــحن  ــأي طريقــة مــن الطــرق. وبالتال لحامــل البطاقــة ب
هــذه البضاعــة وتوصيلهــا تقتصــر علــى حامــل البطاقــة فقــط، وينبغــي علــى 
التاجــر الحصــول علــى توقيــع العميــل علــى أن شــحن تلــك البضاعــة قــد تــم 

عــن طريــق حامــل البطاقــة.
ببطاقة . 		 الخاصة  الممّيزة  والعلمات  اإلعلنات  بعرض  الثانى  الطرف  يلتزم 

ماستر كارد /فيزا / شركة داينرز كلوب سيرفيسيز إيجيبت ش.م.م التي يزوده 
بها الطرف األول كما يلتزم برفعها في حالة إلغاء هذه االتفاقية.

		 . TIME الـ يلتزم الطرف الثانى عند إجراء صفقة ببطاقة ائتمان تخص نظام 
SHARE أن تعليمات المنظمات الدولية المصدرة للبطاقات تنص على أنه 
يحق ألصحاب البطاقة أو بنكه االعتراض على هذه الصفقة خلل عشرة أيام 
من تاريخ إجرائها بغض النظر عن العقد الُمبرم بين الطرف الثانى وصاحب 

البطاقة والشروط الواردة به.
الطرف األول قبل . 		 بالحصول على تصريح ُمسبق من  الثاني  الطرف  يلتزم 

تنفيذ أي صفقة، وُيمنع عليه تجزئة قيمة فواتير البيع.
ُنقر بعلمنا بآلية تقديم الشكاوى المتّبعة لدى مصرفكم، وذلك من خلل . 		

المطبوعات المتوافرة بفروع البنك أو رسائل البريد اإللكتروني أو مركز خدمة 
العملء الخاص بالبنك، كما ُنقر بالتزامنا في حال وجود شكوى بالرجوع إلى 
مصرفكم أواًل وعدم تقديم الشكوى مباشرًة إلى البنك المركزي المصري 
إاّل في حالة عدم الرد من جانب البنك خلل المدة وبالطريقة المّتفق عليها 

والمعلنة للعملء من جانب البنك.
إنه في حال تراءي لنا حدوث حالة تلعب أو سرقة بحساباتنا، فإننا نلتزم فوًرا . 		

الخاص  العملء  اتصال  بمركز  االتصال  و/أو  للبنك  فرع  أقرب  إلي  ه  بالتوجُّ
بمصرفكم لإلبلغ وإثبات تلك الحالة حتى يتمكن البنك فور إخطاره باتخاذ 
اإلجراءات اللزمة للتأكد من صحة ذلك والحيلولة دون وقوع أي ضرر علينا 
)إن أمكن( وذلك دون أدنى مسئولية أو التزام على مصرفكم في هذا الشأن(.

مادة ٢ 
التزامات البنك

اليدوية . 	 أو  اإللكترونية  البيع  نقاط  جهاز  التاجر  بتسليم  األول  الطرف  يلتزم 
البيع  عمليات  لتسجيل  االستخدام  كيفية  على  الثاني  الطرف  تدريب  وكذلك 

أو االسترجاع، وكذا كيفية إرسال التقارير إلى الطرف األول بنهاية يوم العمل.
بعد . 	 التاجر  من  الُمرسلة  المبيعات  فواتير  قيمة  إجمالي  بتسديد  البنك  يلتزم 

استقطاع نسبة العمولة المّتفق عليها والموّضحة بعقد اتفاقية التاجر الموّقعة 
بين التاجر والبنك، وذلك في اليوم التالي إلرسال أو تسليم فواتير البيع على أن 
يكون ذلك قبل الساعة الثانية عشرة ظهًرا مع مراعاة عطلت البنك والعطلت 
الرسمية وبعد خصم قيمة عمليات االسترجاع والمناقضات الُمعترض عليها 
من حاملي البطاقات أو البنوك الخارجية إن ُوجدت. وذلك فى الحساب الخاص 

بالطرف الثانى أو بأي طريقة أخرى يّتفق عليها الطرفان. طرق أخرى:
يلتزم البنك بإرسال جميع التعديلت للتعليمات والقواعد المنظمة الخاصة . 	

الدولية  المنظمات  أو من  البنك  والصادرة سواء من  المطلوبة  باإلجراءات 
الطرف  توقيع  يعتبر  كما  مراسلت.  شكل  فى  وذلك  العقد،  هذا  لتنفيذ 
تلك  وتعتبر  التعليمات،  استلمه وقبوله هذه  دليًل على  أو مندوبه  الثاني 

المراسلت في هذه الحالة مكّملة لهذا العقد وملزمة ألطرافه.

مادة ٣
العمولة

يوافق التاجر على أن يقوم البنك باستيفاء عمولة، وذلك من إجمالي قيمة 
فواتير البيع، وذلك بخصمها من قيمة كل فاتورة مقّدمة للتحصيل، وللبنك 

الحق فى تغيير تلك العمولة بين حين وآخر بإخطار كتابي يرسله التاجر.

مادة 4
نظام التعامل

الصحيحة . 	 البيع  فواتير  قيمة  بسداد  العمولة  خصم  بعد  البنك  يقوم 
والمستوفية اللتزامات التاجر ووفًقا لتعليمات مراقبة النقد في مصر.

وفواتير . 	 البيع  فواتير  بين  مقاّصة  بعمل  البنك  يقوم  أن  على  التاجر  يوافق 
الخارجية  البنوك  من  ُتخصم  أو  التاجر  على  ترتد  قد  مبالغ  وأي  االسترجاع  

)المناقصات( مع إخطار التاجر بخطاب رسمي بالمبالغ التي تم خصمها.
يتعّهد التاجر بعدم قبول أي بطاقة في أي نشاط مخالف للنشاط األصلي أو . 	

غير قانوني.

مادة 5
سريان وإلغاء وتعديل هذه االتفاقية

[تسري هذه االتفاقية لمدة وُتجّدد تلقائًيا لمدة مماثلة وتظل منتجة لكافة آثارها . 	
الذى يحق ألى منهما  الطرفين  أحد  إلغائها من قبل  يتم  أن  إلى  انقطاع  دون 
إلغاء هذه االتفاقية فى أي وقت بإخطار كتابي ُيرسل إلى الطرف اآلخر بخطاب 
مسّجل بعلم الوصول، أو ُيسّلم باليد في مقابل توقيع باالستلم، على أن ينتج 
هذا اإللغاء أثره بعد 		 يوم من تاريخ اإلخطار على أاّل يؤثر هذا اإللغاء على أي 
من الحقوق وااللتزامات التي نشأت نتيجة لهذه االتفاقية ألي من طرفيه قبل 

هذا اإللغاء ولو استحّقت تلك الحقوق أو االلتزامات بعد هذا التاريخ.
أي وقت . 	 االتفاقية في  تعديل شروط هذه  الحق في  وحده  األول  للطرف 

الثاني في  الطرف  استمرار  ويعتبر  الثاني،  الطرف  إلى  ُيرسل  كتابي  بإخطار 
قبول التعامل بالبطاقات بعد إخطاره بهذه التعديلت بمثابة قبول منه لها، 

وتعتبر التعديلت متّممة لهذه االّتفاقية وجزًءا ال يتجزأ منها.

مادة 6
هذه االتفاقية غير قابلة للتحويل ألي شخص آخر خلف طرفيه.

مادة  7
المختار  المحل  المبّينة بصدر هذه االتفاقية هي  العناوين  بأن  الطرفان  يقر 
لكل منهما،  وأي إعلن أو مراسلت تتم على هذا العنوان ُيعتبر ملزًما ما لم 
يخطر أحد الطرفين الطرف اآلخر بخطاب مسّجل بعلم الوصول، أو ُيسّلم 

باليد في مقابل توقيع باالستلم بتغيير العنوان.
مادة 8

وتختص  المصرية  القوانين  ألحكام  طبًقا  وُتفّسر  االتفاقية  هذه  تخضع 
محاكم القاهرة بنظر أي نزاع قد ينشأ عن تطبيق أو تغيير أي بند من بنودها.



الشروط واألحكام لقبول المدفوعات:

اتفاقية التجارة اإللكترونية عبر شبكة المعلومات الدولية:

مادة ١
يجب على التاجر أن يوفر اآلتي على موقعه اإللكتروني:

بـ )عن الشركة( البد 	  التاجر في الصفحة الخاصة  االسم المعلن على موقع 
أن يطابق االسم المتعاقد به مع البنك، والمذكور بالسجل التجاري للشركة

وصف كامل ودقيق لسلع التاجر والخدمات وأسعار كل منهم	 
تحديد سياسة اإلرجاع واالستبدال بوضوح للعميل على الصفحة، كما 	 

ه إلى صفحة الدفع يجب أخذ موافقة العميل عليها قبل التوجُّ
الخاصة 	  اإللكتروني  البريد  وعناوين  وتليفونات،  أسماء،  تحديد 

بالمسئولين عن خدمة العملءالخاصة بالتاجر، وعنوان التاجر بالتفصيل، 
وتوضيح عملة الشراء

التاجر باتخاذ كافة اإلجراءات التي يراها مناسبة للتأكد من أن العميل 	  يلتزم 
الذي يقوم بإتمام المعاملة هو نفسه حامل البطاقة

تامة 	  بسّرية  محفوظة  المستفيد  العميل  بيانات  أن  توضيح  ذكر  من  البد 
ولن يتم اإلفصاح عنها ألي جهة أخرى مع االلتزام الكامل بذلك، وفي حالة 
الخسائر  كافة  تحمل  القانونية مع  للمساءلة  نفسه  التاجر  يعّرض  اإلفصاح 

الناجمة عن ذلك
على 	  المقامة  العمليات  تفاصيل  بكافة  إلكتروني  بريد  بإرسال  التاجر  يلتزم 

البطاقات للعميل كمستند رسمي إلجراء العملية ،ويعّتد بها رسمًيا وقانونًيا
يلتزم التاجر بعرض اإلعلنات والعلمات المميزة الخاصة بالبنك وبطاقات 	 

ڤيزا والماستر كارد في أماكن ظاهرة على الموقع اإللكتروني
شراء 	  فاتورة  االئتمان إلصدار  ببطاقات  العمليات  قبول  بعدم  التاجر  يلتزم 

بغرض تحصيل دين أو الوفاء بالتزام مالي
يلتزم التاجر بعدم صرف مقابل نقدي لحاملي بطاقات االئتمان، ويجب أن يتم 	 

رد مبلغ العملية في نفس البطاقة الُمستخدمة في عملية الشراء األصلية
يلتزم التاجر باإلعلن عن سياسة واضحة خاصة بتسليم المنتجات والخدمات 	 

ووقت وصولها على الموقع اإللكتروني للتاجر. 

خطوات تفعيل خاصية Auth/Capture من قبل التاجر:
عند قيام العميل بالدفع عن طريق اإلنترنت البد من اتباع الخطوات التالية :. 	

أ. أخذ موافقة مبدئية مسبقة من خلل البرنامج على إجمالي مبلغ الخدمة 
/ المنتج.

ب. استيفاء توقيع العميل على بطاقة مستند تقديم الخدمة والبد للتوقيع 
الطيران  بالفنادق، شركات  البطاقة )خاص  الواضح على  التوقيع  أن يطابق 

وشركات السياحة(.
ج. صورة ضوئية من جواز سفر العميل الساري بالنسبة لألجانب / بطاقة تحقيق 

الشخصية للمصريين )خاص بالفنادق، شركات الطيران وشركات السياحة(.
عند إتمام تقديم الخدمة/المنتج يجب(: . 	

مبلغ  تحصيل  طريق  عن  نهائية  تسوية  المنتج   / الخدمة  مبلغ  تسوية  أ. 
الموافقة المبدئية الذي سبق وإن تم أخذ موافقة مسبقة عليه من خلل 

بوابة الدفع اإللكتروني.
أمر  بتنفيذ  خلله  من    Captureخاصية تفعيل  حالة  في  التاجر  يلتزم  ب. 
التحصيل خلل 	 أيام كحد أقصى من تاريخ الحصول على الموافقة، وفي 

حالة تجاوز المدة المذكورة يتحمل التاجر كافة الخسائر الناتجة عن ذلك.
ج. في حالة رغبة العميل في إلغاء الحجز البد من تحديد عدد األيام الواجب 
إلغائها، ويكون ذلك اإللغاء موضح على الموقع اإللكتروني للتاجر وإعطاء 

كود اإللغاء للعميل. )خاص بالفنادق(

ليلة . 	 ثمن  الفندق خصم  على  يجب  للفندق  العميل  عدم وصول  حالة  في 
فقط وليس قيمة اإلقامة كاملة طبًقا لقوانين الڤيزا والماستركارد ويتم رد 
باقي المبلغ الخاص بالعملية عن طريق اإلنترنت لنفس البطاقة التي سبق 

وإن تم الحجز بها. )خاص بالفنادق(

مادة ٢
التزامات التاجر نحو البنك:

أية معاملة تتم خارج هذا اإلطار أو مخالفة ألنظمة البنك أو الموقع فبالتالي . 	
يتحمل الطرف الثاني مسئوليتها بالكامل، ويحق للطرف األول اتخاذ كافة 
التدابير ضد الطرف الثاني لحفظ حقوق البنك ضد أية خسارة تنجم عن ذلك.

عدم قبول أية تعليمات إلتمام المعاملت التي تتم بناًء على تعليمات خّطية عن . 	
 Moto / Mail Order /  طريق البريد اإللكتروني أو عن طريق التليفون، وتعرف بالـ
Telephone Order  إاّل بعد الحصول على موافقة ُمسبقة من البنك على تنفيذ 

تلك العمليات ويتحمل التاجر كافة الخسائر الناتجة عن تنفيذ تلك العمليات.
أو . 	 المنتج /النشاط، أو استحداث سلع،  أو نوع  التاجر  في حالة تغيير مكان 

خدمات أو الموقع الذي يباشر التاجر عمله من خلله، أو أية بيانات البد من 
إبلغ البنك ُمسبًقا، ويعتبر هذا التغيير خارًقا للعقد إاّل في حالة حصول التاجر 

على موافقة كتابية ُمسبقة من البنك.
تحديد أسماء، تليفونات، البريد اإللكتروني، الخاص بالمسئولين عن خدمة . 	

العملء، المخاطر، الحسابات والدعم الفني على الموقع.
الدفع . 	 بوابة  طريق  عن  تمت  التي  إاّل  معاملت  أية  قيمة  استرجاع  يتم  ال 

اإللكتروني الخاصة بالبنك.
البيانات   . 	 وتشفير  الفيروسات  ومنع  الحماية  برامج  باستخدام  التاجر  يلتزم 

الكمبيوتر  جهاز  على   FIREWALL-ANTI-VIRUS-SSL-TLS Certificate
الموّصل بشبكة برامج البنك على أن يتم تحديث تلك البرامج بصفة دورية 

بأحدث اإلصدارات.
البد أن يقوم التاجر بتحديد الشخص المسؤول عن تشغيل البرامج الخاصة . 	

كتابة  البنك  وإخطار  به  المتعّلقة  اللزمة  بالتفاصيل  البنك  وإخطار  بالبنك، 
أيًضا في حالة تغييره.

لكل . 	 تاجر  حساب  تعيين  يتم  أخرى،  نشاطات  لديه  التاجر  كان  ما  حالة  في 
نشاط على حدة. وال يجوز للفروع األخرى الموجودة داخل أو خارج جمهورية 

مصر العربية أو أي تاجر آخر التعامل من خلل هذا الحساب.
االلتزام باالحتفاظ بكافة المستندات الخاصة بالعمليات لمدة 		 شهر من . 	

التاجر  سيتحمل  المستندات،  توافر  عدم  حالة  وفي  المعاملة،  إتمام  تاريخ 
جميع الخسائر الناشئة عن هذا السلوك.

يلتزم التاجر باتخاذ كافة اإلجراءات المناسبة للتأكد من هوّية العميل وعليه أن . 		
يخطر البنك فوًرا في حالة االشتباه في أي عملية.

 يلتزم التاجر بقواعد ولوائح PCI DSS  وفي حالة وجود أي خسائر أو غرامات . 		
هذه  كل  يتحمل  سوف  التاجر  فإن  القواعد،  لتلك  االمتثال  عدم  عن  تنشأ 

الخسائر. )PCI DSS: معايير أمن بيانات صناعة بطاقات الدفع(
تطبيق . 		  / الموقع  في  تعديل  أو  تغيير  بأي  فوًرا  البنك  بإخطار  التاجر  يلتزم 

الهاتف الخاص URL أو ال IP Address الخاص بالتاجر على شبكة اإلنترنت 
أو برامج من  أو أي خدمات  التاجر على شبكة اإلنترنت  أو أي تغيير لموقع 
طرف ثالث والتي يحتاجها التاجر في تقديم خدماته عبر اإلنترنت بطريقة أكثر 
كفاءة وبفعالية، وال يكون البنك مسؤواًل عن أية مشاكل أو أعطال تحدث 
للبنك  التغيير  هذا  بسبب  اإلنترنت  عبر  اإللكتروني  التحصيل  عمليات  في 

الحق في قبول أو رفض ذلك التغيير.



الشروط واألحكام لقبول المدفوعات:

د من هوية العميل قبل تقديم الخدمة وعليه أن يتأكد من . 		 يلتزم التاجر بالتأكُّ
أن اسم العميل على بطاقة الدفع المستخدمة في عملية الدفع اإللكتروني 
قد  التي  المخاطر  من مستوى  للحد  وهذا  العميل  جواز سفر  مع  متطابق 

يتعرض لها التاجر )خاص بشركات الطيران وشركات حجز تذاكر الطيران(.
به . 		 الخاص  اإللكتروني  الموقع  بين  الفني  الربط  عملية  عن  التاجر مسؤول 

د من تطبيق أحدث وسائل  وبوابة الدفع اإللكتروني الخاصة بالبنك، مع التأكُّ
األمان المتعارف عليها من قبل المؤسسات الدولية.

يلتزم التاجر بتقديم كافة المستندات الدالة على حصول العميل على الخدمة . 		
في مدة أقصاها 	 أيام عمل من تاريخ طلب تلك المستندات من قبل البنك 
ر التاجر عن تقديم تلك المستندات  للمعاملت محل االعتراض وفي حالة تأخُّ
خلل المدة المذكورة فسوف يقوم البنك بخصم المبالغ الناتجة عن تلك 

االعتراضات من حساب التاجر.
يلتــزم التاجــر بعــدم تقديــم الخدمــة أو تســليم المنتــج للعميــل إاّل بعــد مــرور . 		

ســاعة / يــوم.
يلتزم التاجر بتنفيذ القواعد الخاصة بتسليم المنتجات التالية:. 		

قام 	  الذي  العنوان  نفس  في  للعميل  الخدمة  أو  المنتج  تسليم  يجب 
بتدوينه على الموقع اإللكتروني للتاجر أثناء عملية الشراء، مع مراعاة أاّل 

يتم تسليم المنتج في أماكن عامة
 يجب أن يحصل التاجر على توقيع العميل على استلم المنتج مؤكًدا أن 	 

المنتج مطابق للطلب الذي قام به على موقع التاجر وخالي من أي عيوب
غير . 		 المعاملت  بيانات  بتبادل  الثانى  الطرف  لدى  المخاطر  قسم  يلتزم 

يتم تحديدها من  )والتي  الدفع  بوابة  بها على  العملء  التي يقوم  الطبيعية 
قبل الطرف الثاني بالتعاون مع قسم المخاطر في البنك( حتى يتم تلفي 
أعمال االحتيال المحتملة ويكون للطرف األول الحق بمطالبة الطرف الثاني 
التي  البطاقة  رقم  نفس  في  قيمتها  ورد  فيها  المشكوك  العمليات  إلغاء 
سبق استخدامها، ويتحمل الطرف الثاني عواقب .chargeback عدم التنفيذ 

في حالة ارتداد مبلغ الحركة ألسباب
التاجر . 		 من  المفّوض  الموظف  ترك  بمجرد  فوًرا  البنك  بإخطار  التاجر  يلتزم 

للبنك  يتثّنى  حتى  للتاجر،  المقّدم  بالخدمة  الخاص  البرنامج  على  باالّطلع 
لهم  المسموح  قائمة  من  بالموظف  الخاص  اإللكتروني  البريد  حذف 
اإللكترونية  الرسائل  بتلّقي  لهم  المسموح  أو  التاجر،  برنامج  على  بالدخول 

الخاصة بكشف حساب التاجر
الُمعلنة . 		 العملت  الدولي في استخدام أسعار  التجاري  البنك  التاجر  يفّوض 

المخّصص  الحساب  عملة  عن  العملية  عملة  اختلف  حالة  في  البنك  من 
إلجراء عمليات التحصيل نيابًة عن التاجر

ُنقر بعلمنا بآلية تقديم الشكاوى المّتبعة لدى مصرفكم، وذلك من خلل . 		
المطبوعات المتوافرة بفروع البنك أو رسائل البريد اإللكتروني أو مركز خدمة 
العملء الخاص بالبنك، كما ُنقر بالتزامنا في حال وجود شكوى بالرجوع إلى 
مصرفكم أواًل وعدم تقديم الشكوى مباشرًة إلى البنك المركزي المصري 
إال في حالة عدم الرد من جانب البنك خلل المدة وبالطريقة المّتفق عليها 

والمعلنة للعملء من جانب البنك
إنه في حال تراءي لنا حدوث حالة تلعب أو سرقة بحساباتنا، فإننا نلتزم فوًرا . 		

الخاص  العملء  اتصال  بمركز  االتصال  و/أو  للبنك  فرع  أقرب  إلى  ه  بالتوجُّ
بمصرفكم لإلبلغ وإثبات تلك الحالة، حتى يتمكن البنك فور إخطاره باتخاذ 
د من صحة ذلك والحيلولة دون وقوع أي ضرر علينا  اإلجراءات اللزمة للتأكُّ
)إن أمكن( وذلك دون أدنى مسئولية أو التزام على مصرفكم في هذا الشأن(

مادة ٣
مصروفات الخدمة:

يوافق التاجر على أن يقوم البنك بخصم عمولة تلقائًيا عن كل معاملة تتم 	 
إلى مصاريف  بالبنك، باإلضافة  الخاصة  الدفع اإللكتروني  بنجاح عبر بوابة 

ينص عليها التعاقد
للبنك الحق في تغيير تلك العمولة من حين آلخر وبإخطار كتابي يرسله إلى 	 

التاجر، وتسري العمولة الجديدة على المعاملت بعد تاريخ اإلخطار.
للبنك الحق في إلغاء التعاقد في حالة عدم استيفاء أي من المبالغ المذكورة أعله	 

مادة 4
المقّدمة 	  الفواتير  بين  مقاصة  بعمل  البنك  يقوم  أن  على  التاجر  يوافق 

للتحصيل وأية مبالغ قد ترد عليها خصومات من البنوك الخارجية مع إخطار 
التاجر بخطاب رسمي.

من 	  وخصمها  فيها  المشكوك  المبالغ  على  الحجز  في  الحق  كامل  للبنك 
قبل البنك أو / والبنوك األخرى لحين التأكد من سلمة المعاملت وقبول 
البنك  من  التأكيد  ورود  بعد  الصرف  ويتم  حساباته،  على  الخصم  العميل 

الُمصدر بأن العملية سارية وأن العميل يوافق عليها
عند قيام التاجر بشحن بضاعة ألحد العملء داخل مصر أو خارجها وتم سداد 	 

قيمتها ببطاقات االئتمان، يتعّين على التاجر أن يحتفظ بالمستندات الدالة 
على الشحن واالحتفاظ أيًضا بالمستندات الدالة على استلم العميل البضاعة 
بشخصه في حالة جيدة ولمدة 		 شهر من تاريخ إتمام المعاملة. وفي حالة 
عدم االحتفاظ بهذه المستندات خلل المدة المحددة، يحق للبنك أن يقوم 
بالخصم على حساب التاجر عند اعتراض حامل البطاقة من خلل البنك الذي 
يتعامل معه، أّما فى حالة وصول البضاعة فى حالة غير جيدة أو غير مطابقة 

للمواصفات المّتفق عليها، يتعّين على التاجر استرداد البضاعة بمعرفته

مادة 5
التزامات البنك نحو التاجر

أية تعليمات أو نشرات أو مراسلت تم إرسالها للتاجر من قبل البنك تصبح 	 
مكّملة لهذه االتفاقية وملزمة

من 	  له  المقّدم  البرنامج  طريق  عن  اليومية  الحركات  مراجعة  للتاجر  يمكن 
قبل البنك

مادة 6
التحذيرات

عدم فرض التاجر أو إضافة أية عموالت أو مصاريف إضافية على األسعار 	 
الُمعلنة نظير استخدام اإلنترنت أو أية أغراض أخرى

عدم استخدام اإلنترنت لسداد مديونية بطاقة أخرى	 
يمتنع على التاجر اإلفصاح عن بيانات خاصة بعميله، وكذلك رقم البطاقة 	 

ألي طرف أو جهة
مرات 	  عدة  وإدخالها  المعاملة  مبلغ  تجزئة  أو  مرة  من  أكثر  الخصم  ممنوع 

متتالية، سواء كان على اإلنترنت أو أي أسلوب أخر
ممنوع استخدام البرنامج مقابل صرف قيمة المعاملة نقًدا	 
ممنوع منًعا باًتا على التاجر القيام بنسخ البرنامج الخاص بالبنك أو استخدامه 	 

ألية أغراض أخرى لم يتم التعاقد عليها مع البنك، وال إضافة برامج أو إجراء 
أية تعديلت خلًفا لما اّتفق عليه الطرفين إال بعد الرجوع للبنك والحصول 
على موافقة كتابية منه، وذلك للحفاظ على سرية وأمانة البرنامج من مخاطر 

اإلنترنت وحماية الطرف الثاني من مخاطر اختراق البرامج من قبل أي جهة



الشروط واألحكام لقبول المدفوعات:

في حالة رفض البطاقة عن طريق اإلنترنت ثلث مرات، ال يجوز الحصول 	 
على موافقة عن طريق وسيلة أخرى للموافقات

هذا البرنامج ملك للبنك، يتم تحميله وتشغيله بمعرفة البنك، وفي حالة 	 
إنهاء التعاقد يحق للبنك إلغاء البرنامج وال يجوز التعامل به بعد تاريخ اإللغاء، 
أن  البنك  التاجر في حالة عدم وجود رصيد كافي بحسابه لدى  ويحظر على 

يقوم بتنفيذ عمليات استرجاع إلكترونية لعمليات الدفع
ال ُيسمح للتاجر بتنفيذ عملية رد األموال اإللكترونية عبر بوابة الدفع ما لم يتأكد 	 

من احتواء حسابه في البنك على مبلغ كافي لتنفيذ عملية رد األموال هذه

مادة 7
مسئولية الطرف الثاني عن التعويض

وفًقا  البنك  بها  يطالب  تعويضات  أية  يتحمل  بأن  التاجر  ويتعّهد  يوافق 
للقوانين واألحكام الُمّتبعة، وذلك نتيجة ألية خسائر الحقة أو كسب فائت 
طرف  أي  البنك  بها  يطالب  التي  والمطالبات  البرنامج،  الستخدامه  نتيجة 

ثالث، والناتجة عن خطأ التاجر و/ أو خرقه للتفاقية

مادة 8
التجاري  والبنك  المصري  المركزي  البنك  أحّقية  على  الثاني  الطرف  يوافق 
من  ضرورية  يراها  التي  المعلومات  كافة  على  االّطلع  في  الدولي-مصر 
وقت آلخر لتنفيذ مهامه الموّكلة له وفقًا لهذا العقد، بما فيها زيارة موقع 
التاجر، كما يلتزم بتنفيذ كافة التعليمات التي تصدر من قبل البنك المركزي 

المصري فور إخطاره بها من قبل البنك

مادة 9
يحق للبنك التجاري الدولي )مصر( طلب تقارير اختبارات االختراق من أي تاجر وفًقا 

لرؤيته، ويلتزم التاجر بموافاة البنك بتلك التقارير في الوقت الذي يحدده البنك

مادة ١0
 سريان وإلغاء االتفاقية

تسري هذه االتفاقية وتظل منتجة لكافة آثارها دون انقطاع إلى أن يتم إلغاؤها 	 
قبل أحد الطرفين الذي يحق ألي منهما إلغاء هذه االتفاقية في أي وقت بإخطار 
باليد  ُيسّلم  أو  الوصول،  بعلم  بخطاب مسّجل  اآلخر  الطرف  إلى  ُيرسل  كتابي 
من  يوم   		 بعد  أثره  اإللغاء  هذا  ينتج  أن  على  باالستلم،  توقيع  مقابل  في 
التي  الحقوق وااللتزامات  أي من  اإللغاء على  يؤثر هذا  أاّل  اإلخطار، على  تاريخ 
نشأت نتيجة لهذه االتفاقية ألي من طرفيه قبل تاريخ اإللغاء ولو استحقت تلك 

الحقوق أو االلتزامات بعد هذا التاريخ
هذه االتفاقية غير قابلة للتحويل ألي شخص آخر خلف طرفيه	 
ُيقر الطرفان بأن العناوين المبّينة بصدر هذه االتفاقية هي المحل المختار لكل 	 

منهما، وأي إعلن أو مراسلت تتم على هذا العنوان تعتبر ملزمًة ما لم يخطر أحد 
الطرفين الطرف اآلخر بخطاب مسّجل بعلم الوصول، أو ُيسّلم باليد في مقابل 

توقيع باالستلم بتغيير العنوان
للبنك الحق في تعديل شروط هذه االتفاقية في أي وقت بإخطار كتابي ُيرسل 	 

إلى التاجر ويعتبر استمرار التاجر في قبول التعامل بالبطاقات بعد إخطاره بهذه 
االتفاقية  لهذه  متّممة  التعديلت  تعتبر  كما  لها،  منه  قبول  بمثابة  التعديلت 

وجزًءا ال يتجزأ منها
أي 	  االتفاقية في حالة عدم وجود  إلغاء هذه  أو  الحق في تعديل شروط  للبنك 

معاملة،  آخر  تاريخ  من  أشهر  ثلثة  عن  تتجاوز  لمدة  التاجر  لدى  تتم  معاملت 
وتكون تلك التعديلت ملزمة للتاجر فور إخطاره بها من قبل البنك

ال تعد هذه االتفاقية بمثابة عقد مشاركة بين الطرفين كما ال يجوز اعتباره بمثابة 	 
اتفاق حصري بين كل من البنك والتاجر حيث يجوز للبنك الدخول في اتفاقيات 
مماثلة مع تجار آخرين دون الحاجة إلخطار التاجر أو الحصول على موافقته الُمسبقة

هذا وال ُيعد البنك مسؤواًل عن إخلل التاجر بتنفيذ أية عملية تتم بموجب هذا 	 
العقد

يلتزم التاجر بالحفاظ على سّرية أية بيانات أو معلومات ناشئة و/أو متعلقة بهذا 	 
العقد طوال مدة سريان هذا العقد وحتى بعد انتهائه بأي طريقة من الطرق، علًما 
بأن هذا االلتزام يقع على كل من التاجر وموظفيه ومديريه ومسئوليه وتابعيه، 
هذا وُيقر التاجر بمسئوليته عن أي إخلل بهذا االلتزام، وحق البنك في الرجوع 
عليه باإلجراءات القانونية اللزمة، ودون اإلخلل بحق البنك في الحصول على 
التعويض المناسب، كما يقر التاجر بأن جميع المواد المنشورة أو المقّدمة بأي 
شكل من األشكال على موقعه أو البرنامج المشار إليه بتمهيد هذا العقد بما 
في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، الخدمات والعلمات التجارية والشعارات 
هي المملوكة للتاجر و انه  حصل على كافة الموافقات والتصاريح الستخدامه 

وذلك دون أدني مسئولية على البنك في هذا الشأن
ُيقر التاجر بأن لديه الصلحية واألهلية القانونية إلبرام هذا العقد، وأنه قد حصل 	 

على كافة الموافقات والتراخيص المتعّلقة بهذا الشأن
القوانين المصرية وتختص محاكم 	  تخضع هذه االتفاقية وُتفّسر طبًقا ألحكام 

الجيزة بنظر أي نزاع قد ينشأ عن تطبيق أو تغيير أي بند من بنودها.
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تمهيد
تسـتهدف خدمـات الدفـع مـن خـلل الهاتـف المحمـول تحقيـق الشـمول المالـي، 
والوصـول بالخدمـات المصرفيـة لـكل أفـراد المجتمـع بمـا فيهم الشـباب والقاطنين 
باألماكـن النائيـة، وتعمـل تلـك الخدمـات علـى توفيـر حسـاب مصرفـي بسـيط يفتـح 

المجـال لتوسـيع قاعـدة المتعامليـن مـع البنـوك.  
وحيـث يمتلـك الطـرف األول حلـول متطـورة ومسـتحّدثة لنظـم الدفـع اإللكترونـي 
الهاتـف  التحصيـل اإللكترونـي عبـر محفظـة  للتجـار متمّثلـة فـي خدمـات  ويوفرهـا 
المحمـول أو ماكينـات نقـاط البيـع اإللكترونيـة Mini POS / POS أو بوابـة الدفـع 

اإللكترونـي عبـر اإلنترنـت.
برنامـج خدمـات التحصيـل اإللكترونـي باسـتخدام محفظـة الهاتـف المحمـول يتيـح 
الهاتـف  محفظـة  لحاملـي  ُقدمـت  التـي  والخدمـات  السـلع  قيمـة  تحصيـل  للتاجـر 

التـي يقّدمهـا نقـًدا. المحمـول بنفـس األسـعار 
ويقـوم البنـك بسـداد قيمـة العمليـات الناجحـة مباشـرًة بحسـاب التاجـر بعـد خصـم 

قيمـة عمولـة البنـك. )عميـل البنـك(
ووافق الطرف الثاني على االشـتراك في شـبكة تحويل - ووفًقا للشـروط واألوضاع 
التـي حددهـا الطـرف األول والمبّينـة بهـذا العقـد، وبعـد أن أّقـر الطرفـان بأهليتهمـا 

القانونيـة للتصـرف والتعاقـد، فقـد تـم االتفـاق علـى مـا يلي:
يعتبر التمهيد السابق جزًءا ال يتجزأ من هذه االتفاقية ومتّمًما ومكّمًل لها.

التعريفات والتفسير
التالية في هذه  ما لم يقتضي السياق خلف ذلك، فإن المصطلحات والكلمات 

االتفاقية يجب أن تحمل المعاني التالية:
حلول  لتقديم  األول  بالطرف  الخاص  النظام  التطبيق/  يعني  النظام:   / التطبيق 

وخدمات السداد اإللكتروني باستخدام الهواتف المحمولة الذكية.
واألنظمة  البيانات،  قواعد  اإللكترونية،  المواقع  البرامج،  أنظمة  تعني  األنظمة: 

المطّورة من قبل أو لصالح الطرفان الستخدامها فيما يتعلق بتقديم الخدمات.
الخدمة: تعني الخدمة المحددة في هذه االتفاقية، وهي تحصيل مبالغ العمليات 

للمدفوعات التي تتم عن طريق الهاتف المحمول.
رسم الخدمة: هي سعر استخدام خدمة السداد من خلل التطبيق، والمّتفق عليها 

من طرفي العقد.
السداد  بعملية  يقومون  الذين  األشخاص  أو  الشخص  هو  العمالء:  أو  العميل 

اإللكتروني باستخدام الهاتف المحمول.
البنك المركزي: البنك المركزي المصري.

مصر: تعني جمهورية مصر العربية.
المدة: تعني مدة االتفاقية أو أي تجديد لها.

اإلخطار: تعني إخطاًرا كتابًيا.
والطرفان  السياق،  يتطلب  الثاني حسبما  الطرف  أو  األول  الطرف  يعني  الطرف: 

يعني الطرف األول والطرف الثاني مًعا.

مادة ١
التزامات الطرف الثاني )التاجر(:

المعلومات 	  على  باالطلع  األول  للطرف  بالسماح  الثاني  الطرف  يلتزم 
والمستندات المتاحة المتعّلقة بالخدمات المقّدمة له وفًقا لقواعد اإلفصاح 
والشفافية واجبة التطبيق بموجب القوانين السارية أو التعليمات التنظيمية 

ألي جهة رقابية

يوافـق الطـرف الثانـي علـى أحقيـة البنـك المركـزي المصـري فـي االطلع على 	 
كافـة المعلومـات والمسـتندات التـي يراهـا ضروريـة مـن وقـٍت آلخـر لتنفيـذ 

مهامـه الموّكلـة لـه وفًقـا لهـذا العقـد بمـا فيهـا زيـارة موقـع الطـرف الثانـي
 يلتـزم الطـرف الثانـي بعـدم اسـتخدام الخدمـة بـأي طريقـة مـن شـأنها اإلخلل 	 

بالقانـون أو النظـام العـام أو تعريـض الطـرف األول أليـة مسـاءلة قانونيـة، 
وكـذا بعـدم اسـتخدام الخدمـة فـي أي شـيء يـراه الطـرف األول غيـر مقبـول 
)بخـلف الخدمـات المّتفـق عليهـا والتـي يوّفرهـا الطـرف الثانـي( وأن جميـع 
وقانونيـة،  مشـروعة  معامـلت  الخدمـة  خـلل  مـن  تتـم  التـي  المعامـلت 
والتأكـد مـن اتفـاق هـذه العمليـات مـع الضوابـط الرقابيـة الخاصـة بمكافحـة 

غسـل األمـوال وتمويـل اإلرهـاب
يلتـزم التاجـر بوضـع الرقـم التعريفـي الخـاص بخدمـة الدفـع عـن طريـق الهاتف 	 

المحمـول فـي مـكان واضـح لمسـتخدمي الخدمة
د من الرسالة الواردة له من البنك، والتي تفيد بإتمام عملية 	  يلتزم التاجر بالتأكُّ

الخصم )عملية ناجحة( من محفظة العميل اإللكترونية قبل إتمام عملية البيع
يلتـزم التاجـر فـي حالـة الرغبـة فـي تغيير رقـم المحمول المّتفـق عليه مع البنك 	 

ل الهاتف المحمول باالتصال بمركز خدمة العملء  أو في حالة فقدان أو تعطُّ
الخـاص بالتاجـر بموافـاة البنـك بالرقـم الجديد السـتلم الرسـائل عليه بداًل من 
الرقـم القديـم، وذلـك مـن خـلل االتصـال مـن نفـس رقـم المحمـول المّتفـق 

عليـه مـع البنـك، وذلـك طبًقـا إلجـراءات البنك المّتبعة فـي هذا الصدد
يلتـزم الطـرف الثانـي بالتعـاون مـع الطـرف األول فـي حـاالت االعتـراض التـي 	 

المعلومـات  إلـى  للوصـول  التجـار  قبـل  مـن  الخدمـة  اسـتخدام  نتيجـة  تنشـأ 
لتوّصيـات  طبًقـا  عليهـا  والـرد  االعتـراض  عمليـة  إلتمـام  اللزمـة  والبيانـات 

التجاريـة العلمـة  الشـركة صاحبـة 
يلتـزم التاجـر بتقديـم الخدمـة أو المنتـج بنفـس األسـعار السـارية لديـه للعملء 	 

الذيـن يسـددون نقـًدا أو بالبطاقـات، وفـى حالـة عـدم االلتـزام يحـق للطـرف 
األول خصـم أيـة مبالـغ تـم إضافتهـا علـى السـعر النقـدي األصلـي

يوافـق التاجـر علـى أن يقـوم البنـك بعمـل مقاصـة بيـن فواتيـر البيـع وفواتيـر 	 
االسـترجاع وأي مبالـغ قـد ترتـد علـى التاجـر مـع إخطـار التاجـر بخطـاب رسـمي 

بالمبالـغ التـي تـم خصمهـا
يلتـزم التاجـر بعـدم قبـول أيـة مدفوعـات مقابـل أي نشـاط مخالـف للنشـاط 	 

األصلـي أو غيـر قانونـي
يلتـزم التاجـر بموافـاة البنـك بأيـة تغييـرات جوهريـة خاصـة بالنشـاط أو هيـكل 	 

الملكيـة الخـاص بـه أو ببيانـات القائميـن علـى إدارتـه وذلـك فـور حدوثهـا

مادة ٢
التزامات الطرف األول )البنك(:

يلتـزم الطـرف األول بتقديـم وتوفيـر نظـام الموافقـات الخـاص بـه أو أي نظام 	 
آخـر للموافقـات يتفـق عليـه الطرفان لتسـهيل العمليـات اإللكترونية

يلتـزم الطـرف األول بفحـص الحـركات التـي تتـم لـدى الطـرف الثانـي وإخطـاره 	 
بأيـة حـركات مشـكوك فـي صحتهـا ليتـم إلغائهـا مـن قبـل الطـرف الثانـي ورد 

المبالـغ إلـى العملء
البنك 	  والصادرة من  الشأن  المتبعة في هذا  لإلجراءات  البنك طبقا  يتعاقد 

غسل  مكافحة  لوحدة  الواجبة  العناية  إلجراءات  وطبقا  المصري  المركزي 
األموال وتمويل اإلرهاب بما في ذلك إجراءات التسويات ومتابعه الحسابات
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فنـي 	  ربـط  عمليـات  أيـة  مـن  للنتهـاء  للشـركات  الـلزم  الفنـي  الدعـم  توفيـر 
للشـركات اللزمـة  التوعيـة  نشـر  إلـى  باإلضافـة  الخدمـة  لتفعيـل 

يلتـزم البنـك بتسـليم التاجـر )QR CODE( الخـاص بتشـغيل الخدمة وذلك في 	 
نطـاق تعليمـات البنـك المركـزي المصري في هذا الشـأن

يلتزم البنك بإجراء تدريبات للتاجر والعاملين لديه على استخدام الخدمة	 
يلتزم الطرف األول بأن يضيف إلى حساب / محفظة الطرف الثاني المفتوح 	 

بعد  الثاني  للطرف  المستحقة  والمبالغ  التسويات  كافة  الغرض  لهذا  لديه 
خصم مستحقات البنك طبًقا لرسم الخدمة والعموالت المّتفق عليها

ف على هوّية التجار  	  قيام البنك باإلجراءات اللزمة للتعرُّ

بموجـب هـذا العقـد يصـّرح تصريًحـا نهائًيـا غيـر قابـل لإللغـاء ال رجـوع فيـه علـى أن 
البنـك المركـزي المصـري لـه الحـق فـي مراجعـة كافـة البيانـات والوصـول إلـى جميـع 
المعلومـات التـي قـد يحتـاج إليهـا فـي أي وقـت خـلل فتـرة االتفـاق، والمطلوبـة 

لتحقيـق المهـام المتعّلقـة بالخدمـات التـي يشـملها االتفـاق.

مادة ٣
رسوم الخدمة والعموالت:

يوافـق التاجـر علـى أن يقـوم البنـك باسـتيفاء عمولـة، وذلك مـن إجمالي قيمة 	 
فواتيـر البيـع وذلـك بخصمهـا مـن قيمـة كل حركة بيع مقّدمـة للتحصيل

للبنك الحق في تغيير العمولة بإخطار كتابي يرسله للتاجر	 
يقـوم البنـك بعـد خصـم العمولـة أعـله بسـداد قيمـة فواتيـر البيـع الصحيحـة 	 

والمسـتوفية اللتزامـات التاجـر، ووفًقـا لتعليمـات مراقبـة النقـد فـي مصـر.
مـن المتفـق عليـه بيـن طرفـي هـذا التعاقـد أن جميـع المدفوعـات وفًقـا لهـذا 	 

التعاقـد سـُتدفع للطـرف األول بالجنيـه المصـري
يوافـق التاجـر علـى أن يقـوم البنـك بعمـل مقاصـة بيـن فواتيـر البيـع وفواتيـر 	 

االسـترجاع وأي مبالـغ قـد ترتـد علـى التاجـر

مادة 4
سريان وإلغاء وتعديل هذه االتفاقية:

تسـري هـذه االتفاقيـة وتظـل منتجـة لكافـة آثارهـا دون انقطـاع إلـى أن يتـم 	 
إلغائهـا مـن قبـل أحـد الطرفيـن الـذي يحـق ألي منهمـا إلغاؤهـا فـي أي وقـت 
بإخطـار كتابـي ُيرسـل إلـى الطـرف اآلخـر بخطـاب مسـّجل بعلـم الوصـول أو 
ُيسـّلم باليـد فـي مقابـل التوقيـع باالسـتلم، علـى أن ينتـج هـذا اإللغـاء أثـره 
بعـد 		 يـوم مـن تاريـخ اإلخطـار وعلـى أاّل يؤثر هذا اإللغـاء على أي من الحقوق 
وااللتزامـات التـي نشـأت نتيجـة لهـذه االتفاقيـة ألي مـن طرفيـه قبـل هـذا 

اإللغـاء ولـو اسـتحقت تلـك الحقـوق أو االلتزامـات بعـد هـذا التاريـخ
للطـرف األول وحـده الحـق فـي تعديـل شـروط هـذه االتفاقيـة فـي أي وقـت 	 

بإخطـار  كتابـي يرسـل إلـى الطـرف الثانـي، ويعتبـر اسـتمرار الطـرف الثانـي فـي 
قبـول التعامـل بعـد إخطـاره بهـذه التعديـلت بمثابـة قبـول منـه لهـا، وتعتبـر 

التعديـلت متّممـة لهـذه االتفاقيـة وجـزًءا ال يتجـزأ منهـا
هذه االتفاقية غير قابلة للتحويل ألي شخص آخر خلف طرفيه	 

تخضـــع هـــذه االتفاقيـــة وُتفّســـر طبًقـــا ألحـــكام القوانيـــن المصريـــة، وتختـــص 
ـــد مـــن  ـــر أي بن ـــق أو تغيي ـــزاع قـــد ينشـــأ عـــن تطبي ـــزة بنظـــر أي ن ـــوب الجي محاكـــم جن

بنودهـــا

مادة 5
السّرية:

وبيانـات 	  المراسـلت،  كافـة  سـّرية  علـى  الحفـاظ  علـى  الطرفيـن  كل  يلتـزم 
العمـلء التابعيـن لهمـا، والسـجلت، والمسـتندات، واالتفاقيـات، واألسـعار، 
بأيـة طريقـة  بيانـات علـى علقـة  أو  أخـرى  والفواتيـر، والملفـات، وأيـة مـادة 
إلـى  تفاصيلهـا  تسـليم  عليهمـا  يجـب  وال  وعملئهمـا،  الطرفيـن  بأعمـال 
أشـخاص آخريـن غيـر أفـراد طاقـم عمـل الطـرف الثانـي أو الطـرف األول، أو 

الطرفيـن مـن كل  ُمسـبقة  كتابيـة  دون موافقـة  القانـون  يتطلبـه  حسـبما 


