
شـــروط وأحـــكام اســـتخدام خدمـــة دفـــع 
ـــف المحمـــول  ـــق الهات األمـــوال عـــن طري

)المحفظـــة الذكيـــة(

ـــل علـــى طلـــب االشـــتراك فـــي الخدمـــة وتســـليمه لفـــرع البنـــك  ـــع العمي ـــر توقي يعتب
أو مقـــدم الخدمـــة تعاقـــدا نهائيـــا ملزمـــا بيـــن البنـــك والعميـــل، ومـــن ثـــم يتعيـــن 
علـــى العميـــل قراءتـــه وتفهـــم كافـــة شـــروط وأحـــكام اســـتخدام الخدمـــة بدقـــة وعنايـــة 

ـــه. ـــل أن يوقـــع علي قب

ـــه  ـــي وموافقت ـــل فـــي الخدمـــة مـــن خـــال التســـجيل الذات ـــر اشـــتراك العمي كمـــا يعتب
ــه  ــن عليـ ــم يتعيـ ــن ثـ ــل، ومـ ــا للعميـ ــا ملزمـ ــة بهـ ــكام الخاصـ ــروط واألحـ ــى الشـ علـ
قراءتهـــا وتفهـــم كافـــة شـــروط وأحـــكام اســـتخدام الخدمـــة بدقـــة وعنايـــة قبـــل أن 

يوافـــق عليهـــا.

أوال: تعريفات

الخدمة/الخدمـــات: هـــي خدمـــة دفـــع األمـــوال عـــن طريـــق الهاتـــف المحمـــول 	 
التعاقـــد،  الدولـــي مصـــر موضـــوع هـــذا  التجـــاري  البنـــك  المقدمـــة مـــن 
وبموجبهـــا يتـــم فتـــح حســـاب هاتـــف محمـــول للعميـــل لـــدى البنـــك للتعامـــل 
عليـــه ســـواء باإليـــداع و/أو الســـحب و/أو الســـداد اإللكترونـــي لمدفوعاتـــه و/
أو التحويـــل اإللكترونـــي لألمـــوال عـــن طريـــق الهاتـــف المحمـــول، ويـــودع 

بالحســـاب رصيـــد إلكترونـــي. 
البنك: يقصد به البنك التجاري الدولي مصر وجميع فروعه. 	 
ـــم 	  ـــك لتقدي ـــي يتعاقـــد معهـــا البن مقـــدم الخدمـــة: هـــو أي مـــن المنشـــآت الت

بعـــض الخدمـــات المتعلقـــة بتنفيـــذ الخدمـــة والمصـــرح لهـــا مـــن البنـــك، 
ـــه مـــن البنـــك  ـــأن مقـــدم الخدمـــة يعلـــن عـــن رقـــم الترخيـــص الصـــادر ل علمـــا ب
إن وجـــد بمـــكان واضـــح بالمحـــل التابـــع لـــه والتـــي مـــن خالهـــا يتأكـــد العميـــل 

ـــة. ـــدم الخدم ـــة عمـــل مق مـــن قانوني
العميـــل: يقصـــد بـــه الشـــخص الطبيعـــي المشـــترك فـــي الخدمـــة موضـــوع 	 

ـــى  ـــه عل ـــف محمـــول وتوقيع ـــه لخـــط هات ـــه وملكيت هـــذا العقـــد شـــريطة حيازت
ـــب. هـــذا الطل

المحمـــول 	  الهاتـــف  حســـاب  بـــه  يقصـــد  المحمـــول:  الهاتـــف  حســـاب 
ـــل والمســـجل برقـــم هاتفـــه،  ـــك باســـم العمي ـــدى البن ـــوح ل ـــي المفت اإللكترون
مـــن  وغيرهـــا  والتحويـــل  والســـحب  اإليـــداع  عمليـــات  مـــن خالـــه  ويتـــم 

بالعميـــل.  الخاصـــة  العمليـــات 
الرصيـــد اإللكترونـــي: يقصـــد بـــه الرصيـــد الدائـــن مـــن وحـــدات النقـــود 	 

اإللكترونيـــة لحســـاب الهاتـــف المحمـــول، والناتـــج عـــن عمليـــات اإليـــداع 
ــى  ــل علـ ــة العميـ ــت بمعرفـ ــي تمـ ــات التـ ــن العمليـ ــا مـ ــى غيرهـ ــحب إلـ والسـ
ـــى  ـــل إل ـــل للتحوي ـــي قاب ـــد اإللكترون ـــف المحمـــول، وهـــذا الرصي حســـاب الهات
ــتخدامه  ــن اسـ ــا يمكـ ــة، كمـ ــي الخدمـ ــن و/أو مقدمـ ــاء اآلخريـ ــن العمـ أي مـ

ــك.  ــل البنـ ــن قبـ ــا مـ ــن عنهـ ــات المعلـ ــداد للجهـ ــيلة سـ كوسـ
وحـــدات النقـــود اإللكترونيـــة: تعنـــي وحـــدات إلكترونيـــة ذات قيمـــة نقديـــة 	 

تعـــادل كل وحـــدة جنيـــه مصـــري فقـــط يصدرهـــا البنـــك شـــريطة اســـتام 
البنـــك قيمـــة مـــن النقـــد )الجنيـــه المصـــري( ال تقـــل عـــن قيمـــة وحـــدات 
النقـــود اإللكترونيـــة التـــي يصدرهـــا البنـــك، وتقبـــل اســـتبدالها إلـــى نقـــد 

)الجنيـــه المصـــري(. 
اإلقليم: يقصد به جمهورية مصر العربية.	 
الهاتـــف المحمـــول: يعنـــى أي هاتـــف محمـــول متوافـــق مـــع أي مـــن شـــبكات 	 

الهاتـــف المحمـــول العاملـــة باإلقليـــم وتكـــون متوافقـــة مـــع هـــذه الشـــبكات.
حســـاب الهاتـــف المحمـــول الراكـــد: حســـاب الهاتـــف المحمـــول الـــذي لـــم 	 

ـــد  ـــق عـــن الرصي ـــي أو موّث ـــه أو اســـتعام إلكترون ـــم إجـــراء أي معامـــات علي يت
ـــام.  لمـــدة ع

حســـاب الهاتـــف المحمـــول النشـــط: حســـاب الهاتـــف المحمـــول الـــذي تـــم 	 
ــا يشـــمل عمليـــات االســـتعام عـــن  ــه )بمـ ــراء معاملـــة ماليـــة واحـــدة عليـ إجـ
الرصيـــد خـــال عـــام، وذلـــك مـــن خـــال القنـــوات اإللكترونيـــة المتاحـــة أو مـــن 

خـــال فـــروع البنـــك أو مقّدمـــي الخدمـــة التابعيـــن للبنـــك.  

ثانيا: آلية تقديم الخدمة

فـــور توقيـــع العميـــل علـــى طلـــب االشـــتراك فـــي الخدمـــة وشـــريطة اســـتيفائه 	 
باقـــي الشـــروط األخـــرى، واســـتكمال إجـــراءات فتـــح حســـاب الهاتـــف المحمـــول 
وبعـــد التحقـــق مـــن هويتـــه مـــن قبـــل البنـــك أو مقـــدم الخدمـــة، ســـوف يقـــوم 
البنـــك بإرســـال رســـالة نصيـــة قصيـــرة إلـــى العميـــل تؤكـــد لـــه بموجبهـــا إتمـــام 
ـــذى  ـــه ال ـــل الخـــاص ب فتـــح حســـاب الهاتـــف المحمـــول وإخطـــاره برقـــم التفعي
ـــى حســـاب الهاتـــف  ـــل مـــن الدخـــول بواســـطته ومـــن خالهـــا عل يمكـــن العمي
المحمـــول إنشـــاء كلمـــة ســـر مكونـــه مـــن ســـتة أرقـــام للتعامـــل علـــى حســـاب 
الهاتـــف المحمـــول، ويحتفـــظ بهـــا لنفســـه وعلـــى مســـئوليته الشـــخصية 

وعلـــى أن يقـــوم بتغييرهـــا فـــي حالـــة معرفـــة أحـــد غيـــره لهـــا. 
فـــي حالـــة اشـــتراك العميـــل فـــي الخدمـــة مـــن خـــال التســـجيل الذاتـــي 	 

وموافقتـــه علـــى الشـــروط واألحـــكام الخاصـــة بهـــا، واســـتكمال إجـــراءات فتـــح 
ــد التحقـــق مـــن هويتـــه مـــن قبـــل البنـــك،  حســـاب الهاتـــف المحمـــول وبعـ
ـــه  ـــد ل ـــل تؤك ـــى العمي ـــرة إل ـــة قصي ـــك بإرســـال رســـالة نصي ســـوف يقـــوم البن
بموجبهـــا إتمـــام فتـــح حســـاب الهاتـــف المحمـــول وإخطـــاره برقـــم التفعيـــل 
الخـــاص بـــه الـــذى يمكـــن العميـــل مـــن الدخـــول بواســـطته ومـــن خالهـــا علـــى 
حســـاب الهاتـــف المحمـــول  ثـــم يقـــوم العميـــل بانشـــاء كلمـــة ســـر مكونـــه 
مـــن ســـتة أرقـــام للتعامـــل علـــى حســـاب الهاتـــف المحمـــول، ويحتفـــظ بهـــا 
لنفســـه وعلـــى مســـئوليته الشـــخصية وعلـــى أن يقـــوم بتغييرهـــا فـــي حالـــة 

معرفـــة أحـــد غيـــره لهـــا.
ـــر 	  ـــي، يق ـــل فـــي الخدمـــة مـــن خـــال التســـجيل الذات ـــة اشـــتراك العمي فـــي حال

ـــا، أن جميـــع البيانـــات التـــي قـــام بإدخالهـــا بيانـــات  العميـــل إقـــراًرا ملزًمـــا ونهائًي
ـــك  ـــة مخالفـــة ذل ـــه ســـاري، وفـــي حال صحيحـــة وأن الرقـــم القومـــي الخـــاص ب

ـــا. يحـــق للبنـــك الرجـــوع علـــى العميـــل قانونًي
يحـــق للبنـــك إيقـــاف وغلـــق حســـاب الهاتـــف المحمـــول للعميـــل الجديـــد 	 

)ليـــس عميـــل البنـــك أثنـــاء االشـــتراك( الـــذي قـــام باالشـــتراك فـــي الخدمـــة 
ـــب  ـــك بطل ـــاة البن ـــدم مواف ـــة ع ـــك فـــي حال ـــي وذل ـــق التســـجيل الذات ـــن طري ع
االشـــتراك الموقـــع منـــه خـــال المـــدة والتـــي ســـبق وأن قـــام البنـــك بإباغـــه 
بهـــا والمعلنـــه علـــى الموقـــع الرســـمي للبنـــك والقنـــوات األخـــرى التـــي يراهـــا 

البنـــك مناســـبة. 
ــب 	  ــى طلـ ــض علـ ــة أو الرفـ ــة والموافقـ ــي المراجعـ ــه فـ ــك بحقـ ــظ البنـ يحتفـ

ـــع أو مـــن  ـــب الموق ـــة ســـواء مـــن خـــال الطل ـــي الخدم ـــل لاشـــتراك ف العمي
ـــدم وجـــود اشـــتباه خـــال 24 ســـاعة  ـــي والتحقـــق مـــن ع خـــال التســـجيل الذات
مـــن بـــدء تشـــغيل الخدمـــة، وأيضـــا فـــي أي وقـــت خـــال فتـــرة ســـريان الخدمـــة.

ـــف المحمـــول بخـــط هاتـــف محمـــول ألي مـــن 	  ـــط حســـاب الهات يجـــب أن يرتب
شـــبكات الهاتـــف المحمـــول العاملـــة باإلقليـــم، وأن يكـــون هـــذا الخـــط فـــي 

ـــة. ـــل الفعلي ـــة العمي ـــازة وملكي حي
يحـــق للعميـــل أن يتعامـــل علـــى رصيـــده اإللكترونـــي مـــن خـــال إيـــداع أو 	 

ســـحب مبالـــغ ســـواء عـــن طريـــق مقدمـــي الخدمـــة و/أو ماكينـــات الصـــراف 
ــده  ــن رصيـ ــة مـ ــغ ماليـ ــل مبالـ ــي أو تحويـ ــاري الدولـ ــدي البنـــك التجـ ــي لـ اآللـ
اإللكترونـــي لعمـــاء و/أو مقدمـــي الخدمـــة اآلخريـــن بحيـــث يجـــوز ألي مـــن 
ــدود  ــي الحـ ــك فـ ــي وذلـ ــده اإللكترونـ ــى رصيـ ــا إلـ ــحبها أو إضافتهـ ــؤالء سـ هـ

التـــي يحددهـــا البنـــك مـــن وقـــت آلخـــر.
يحـــق للعميـــل – فـــي أي وقـــت – إغـــاق حســـاب الهاتـــف المحمـــول واســـترداد 	 

النقديـــة التـــي تقابـــل رصيـــده اإللكترونـــي وذلـــك عـــن طريـــق االتصـــال بمركـــز 
ـــك  ـــزم البن ـــاء الحســـاب، ويلت ـــب إلغ ـــق وطل خدمـــة العمـــاء الموجـــود بالتطبي
بإغـــاق حســـاب الهاتـــف المحمـــول )بعـــد اســـتام العميـــل النقديـــة( وذلـــك 

خـــال 72 ســـاعة مـــن طلـــب إلغـــاء الخدمـــة.



شـــروط وأحـــكام اســـتخدام خدمـــة دفـــع 
ـــف المحمـــول  ـــق الهات األمـــوال عـــن طري

)المحفظـــة الذكيـــة(
ثالثا: استخدام الخدمة 

يقتصـــر الحـــق فـــي اســـتخدام الخدمـــة أو االنتفـــاع بهـــا علـــى العميـــل وحـــده 	 
ـــن  ـــع األوقـــات بعـــدم الســـماح أو تمكي ـــل فـــي جمي ـــزم العمي ـــره، ويلت دون غي

أي شـــخص آخـــر مـــن اســـتخدامها أو االنتفـــاع بهـــا.
يتعيـــن علـــى العميـــل أن يظهـــر وأن يقـــدم لمقدمـــي الخدمـــة إثباًتـــا مقبـــواًل 	 

لشـــخصيته عنـــد إجرائـــه عمليـــات الســـحب أو اإليـــداع.
ال يحـــق ألي عميـــل أن يقـــوم بإيـــداع أيـــة مبالـــغ فـــي حســـابات هاتـــف محمـــول 	 

تكـــون بأســـماء عمـــاء غيـــره. 
يحـــق للبنـــك وفًقـــا لمطلـــق تقديـــره إيقـــاف الخدمـــة عـــن العميـــل أو إلغاؤهـــا، 	 

وذلـــك فـــي حالـــة اســـتخدامه للخدمـــة بالمخالفـــة ألي مـــن شـــروط وأحـــكام 
اســـتخدامها أو بالمخالفـــة ألي مـــن القوانيـــن واللوائـــح الســـارية فـــي اإلقليـــم 
او تعليمـــات البنـــك المركـــزي المصـــري ووحـــدة مكافحـــة غســـل األمـــوال 
ـــال ال  ـــى ســـبيل المث ـــك عل ـــي ذل ـــا ف ـــذا الشـــأن، بم ـــي ه ـــل اإلرهـــاب ف وتموي
للحصـــر شـــراؤه ألي ســـلع أو بضائـــع أو خدمـــات ممنوعـــة بموجـــب قانـــون 
ـــات أو أفـــراد محظـــور التعامـــل  ـــة، أو التعامـــل مـــع كيان ـــة مصـــر العربي جمهوري

ـــا. معه
يلتـــزم العميـــل بالمحافظـــة علـــى رقمـــه الســـري وإبقائـــه فـــي جميـــع األوقـــات 	 

تحـــت ســـيطرته الشـــخصية، وتبعـــا لذلـــك ســـوف يكـــون العميـــل وحـــده 
ـــأي  ـــه أو ب ـــة ب ـــات المتعلق ـــات أو المعلوم ـــن إفشـــاء أي مـــن البيان مســـئوال ع
مـــن حســـاباته إذا كان ذلـــك اإلفشـــاء ناشـــئا عـــن خطـــأ أو تقصيـــر أو إهمـــال 

فـــي المحافظـــة علـــى كلمـــة الســـر.
ــة 	  ــي المختلفـ ــع اإللكترونـ ــات الدفـ ــي بطاقـ ــن حاملـ ــك مـ ــاء البنـ ــاح لعمـ يتـ

إصـــدار البنـــك التجـــاري الدولـــي مصـــر )االئتمانيـــة –بطاقـــات الخصـــم – 
المدفوعـــة مقدمـــا( فقـــط تغذيـــة حســـاب الهاتـــف المحمـــول مـــن خـــال 
هواتفهـــم  علـــي  المحمـــل  البرنامـــج  باســـتخدام  البطاقـــات  هـــذه  رصيـــد 
المحمولـــة وذلـــك بعـــد التقـــدم بطلـــب للبنـــك عبـــر قنواتـــه الرســـمية وهـــي 
علـــى ســـبيل المثـــال ال الحصـــر: أحـــد  فـــروع البنـــك او مـــن خـــال التطبيـــق 
اثنـــاء التســـجيل الذاتـــي بربـــط هـــذه البطاقـــات بحســـاب الهاتـــف المحمـــول 
ـــة أو  ـــل أو إضاف ـــك تفعي ـــا يحـــق للبن ـــن، كم ـــد أقصـــى بطاقتي ـــه بح الخاصـــة ب

ــك . ــة البنـ ــا لسياسـ ــوات طبقـ ــذه القنـ ــن هـ ــاء أي مـ إلغـ
الهاتـــف 	  بحســـاب  وربطهـــا  البطاقة/البطاقـــات  بتفعيـــل  البنـــك  يقـــوم 

المحمـــول الخـــاص بالعميـــل بنـــاًء علـــى طلبـــه خـــال 7 أيـــام عمـــل كحـــد 
أقصـــى مـــن تاريـــخ الطلـــب، إال فـــي حالـــة إخطـــار البنـــك العميـــل بغيـــر ذلـــك. 

ـــى 	  ـــط بحســـابه عل ـــف المحمـــول المرتب ـــرر إيقـــاف خـــط الهات ـــذي يق ـــل ال العمي
ـــاره مســـتخدم للخدمـــة  هاتفـــه المحمـــول ســـوف يفقـــد شـــرًطا أساســـًيا باعتب
ـــا حقـــه فـــي االنتفـــاع بالخدمـــة مـــن خـــال  وبالتالـــي فإنـــه ســـوف يفقـــد تلقائي

ـــم إيقافـــه.  ـــذي ت الهاتـــف المحمـــول ال
يجـــب علـــى العميـــل إبـــاغ البنـــك فـــوًرا فـــي حالـــة تخليـــه عـــن رقـــم الهاتـــف 	 

المحمـــول المربـــوط بالخدمـــة وذلـــك تمهيـــدا إلغـــاق حســـاب الهاتـــف 
ــه. ــاص بـ ــول الخـ المحمـ

يقـــر العميـــل بأحقيـــة البنـــك فـــي اتخـــاذ التدابيـــر الازمـــة للتأكـــد مـــن حيـــازة 	 
ـــه الخدمـــة،  ـــة لرقـــم الهاتـــف المحمـــول المربـــوط علي ـــة العميـــل الفعلي وملكي
كمـــا يحـــق للبنـــك إيقـــاف الخدمـــة بموجـــب إرادتـــه المنفـــردة فـــي حالـــة 
اكتشـــاف عـــدم حيـــازة العميـــل لرقـــم الهاتـــف المربـــوط بالخدمـــة دون أدنـــى 

مســـئولية علـــى البنـــك.
ــات التـــي 	  ــة العمليـ ــع المعامـــات وكافـ ــئوليته عـــن جميـ ــر العميـــل بمسـ يقـ

ــذه المعامـــات وتلـــك  ــا أن هـ ــاب الهاتـــف المحمـــول طالمـ تتـــم علـــى حسـ
العمليـــات قـــد تمـــت مـــن خـــال رقـــم خـــط الهاتـــف المحمـــول المرتبـــط 
ـــر  بحســـاب الهاتـــف المحمـــول وباســـتخدام كلمـــة الســـر، وســـوف تكـــون دفات

البنـــك وســـجاته حجـــة علـــى العميـــل وعلـــى الكافـــة.
لـــن يكـــون البنـــك مســـئوال عـــن أيـــة خســـائر أو أضـــرار قـــد تحـــدث للعميـــل 	 

ــه أو  ــأ يرتكبـ ــة ألي خطـ ــة أو نتيجـ ــتخدامه للخدمـ ــاءة اسـ ــوء أو إسـ بســـبب سـ
نتيجـــة أي خلـــل قـــد يحـــدث للخدمـــة بســـبب خطـــأ مـــن جانبـــه أو لعـــدم كفايـــة 
رصيـــد حســـاب الهاتـــف المحمـــول، أو ألي ســـبب آخـــر قـــد يكـــون للعميـــل 
دخـــل فيـــه ولـــن يكـــون البنـــك مســـئوال عـــن أي خلـــل فـــي أنظمـــة الحســـابات 

أو شـــبكات االتصـــاالت الخاصـــة بالخدمـــة.
ــد 	  ــاء قـ ــة تكاليـــف أو أعبـ ــه أيـ ــئولية البنـــك أو تحملـ ــر العميـــل بعـــدم مسـ يقـ

ـــت/  ـــة مشـــاكل أو أعطـــال أو انقطـــاع الخدمـــة بشـــبكة اإلنترن تحـــدث نتيجـــة أي
الهاتـــف المحمـــول. 

الرصيـــد 	  قبـــول  أي مؤسســـة  رفـــض  عـــن  مســـئوال  البنـــك  يكـــون  لـــن 
اإللكترونـــي كوســـيلة ســـداد كمـــا أنـــه لـــن يكـــون مســـئوال عـــن البضائـــع أو 
الخدمـــات التـــي ســـوف يحصـــل عليهـــا العميـــل فـــي مقابـــل ذلـــك الرصيـــد، 
ــك  ــع تلـ ــا مـ ــه حلهـ ــب عليـ ــدد يجـ ــذا الصـ ــي هـ ــل فـ ــن العميـ ــكوى مـ وأي شـ
المؤسســـة مباشـــرة، وســـوف يقتصـــر دور البنـــك فـــي هـــذا الخصـــوص علـــى 
إضافـــة أي مبلـــغ قـــد يســـترده العميـــل إلـــى حســـاب الهاتـــف المحمـــول 
وذلـــك بعـــد حصـــول البنـــك علـــى ســـند إضافـــة صـــادر بشـــكل صحيـــح مـــن 

ــة. ــك المؤسسـ تلـ
فـــي حالـــة فقـــد هاتـــف العميـــل أو ســـرقته، و قـــام أخـــرون بإجـــراء أي تعامـــات 	 

علـــى حســـابه مـــن خـــال هـــذا الهاتـــف، يكـــون العميـــل مســـئوال مســـئولية 
كاملـــة تجـــاه البنـــك عـــن كافـــة النتائـــج المترتبـــة علـــى ذلـــك االســـتخدام وعلـــى 
ــارع بإيقـــاف الحســـاب علـــى الفـــور ويتـــم ذلـــك عـــن طريـــق  العميـــل أن يسـ

أرقـــام خدمـــة العمـــاء.
فـــي حالـــة وجـــود أيـــة شـــكوى مـــن جانـــب العميـــل تتعلـــق بالخدمـــة – يتـــم 	 

ــوم  ــوف تقـ ــي سـ ــة والتـ ــة بالخدمـ ــاء الخاصـ ــة العمـ ــام خدمـ ــال بأرقـ االتصـ
بتحويـــل الشـــكوى إلـــى اإلدارة المعنيـــة للـــرد علـــى شـــكوى العميـــل وذلـــك 

فـــي الوقـــت المحـــدد لـــكل نـــوع علـــى حـــدى.
ــول 	  ــف المحمـ ــق الهاتـ ــن طريـ ــع عـ ــة الدفـ ــة بخدمـ ــات الخاصـ ــع العمليـ جميـ

وللعمـــاء  المحليـــة  وبالعملـــة  فقـــط  العربيـــة  مصـــر  جمهوريـــة  داخـــل 
فقـــط.  المصرييـــن 

رابعا: الرسوم

يتعهـــد العميـــل بســـداد رســـوم التســـجيل فـــي الخدمـــة )رســـوم فتـــح حســـاب 	 
واإليـــداع  الســـحب  ورســـوم  الســـنوية،  والرســـوم   ، الذكيـــة(  المحفظـــة 
والتحويـــل ورســـوم أيـــة خدمـــات إضافيـــة أخـــرى تتيحهـــا الخدمـــة والتـــي 
ـــي  ـــة الت ـــات أســـعار الخدمـــات المصرفي ـــك ضمـــن تعريف ـــا البن ســـوف يحدده
ــة  ــان المتبعـ ــائل اإلعـ ــن وسـ ــيلة مـ ــة وسـ ــك بأيـ ــا البنـ ــح عنهـ ــن ويفصـ يعلـ

ــر.  بالبنـــك مـــن وقـــت آلخـ
يحتفـــظ البنـــك بحقـــه فـــي تعديـــل أيـــة رســـوم مـــن وقـــت آلخـــر وفقـــا لتقديـــره 	 

المطلـــق ويعتبـــر اإلعـــان عـــن الرســـوم بالوســـائل التـــي يـــرى أنهـــا مناســـبة 
إشـــعاًرا نافـــذا للعميـــل ويمثـــل اســـتخدام الخدمـــة بعـــد تاريـــخ ســـريان أي 
تعديـــل لهـــذه الرســـوم قبـــواًل مـــن العميـــل لذلـــك التعديـــل دون أيـــة تحفظـــات 

ـــه. علي
تكـــون كافـــة التعليمـــات التـــي يقـــوم العميـــل بإصدارهـــا، وكافـــة العمليـــات 	 

التـــي يقـــوم بإجرائهـــا والبيانـــات التـــي يقـــوم بإدخالهـــا مـــن خـــال الخدمـــة ملزمـــة 
ـــل  ـــك بتفعي ـــه، ويتعهـــد البن ـــة فـــي مواجهت ـــه ومنتجـــة لكافـــة آثارهـــا القانوني ل
ـــذ كافـــة التعليمـــات التـــي قـــد يصدرهـــا العميـــل لفـــرع  ـــات وتنفي كافـــة العملي
البنـــك أو لمقـــدم الخدمـــة وفقـــا لشـــروط وأحـــكام هـــذا العقـــد مـــن خـــال أي 

ـــة المســـتخدمة فـــي تقديـــم الخدمـــات. مـــن الوســـائط اإللكتروني
تكـــون كافـــة التعليمـــات التـــي يصدرهـــا العميـــل – للبنـــك مـــن خـــال األجهـــزة 	 

اإللكترونيـــة المســـتخدمة فـــي تقديـــم الخدمـــة كمـــا لـــو كانـــت صـــادرة منـــه 
مباشـــرة. ويلتـــزم البنـــك فـــور اســـتامها وعلمـــه بهـــا بتنفيذهـــا وترتيـــب كافـــة 



شـــروط وأحـــكام اســـتخدام خدمـــة دفـــع 
ـــف المحمـــول  ـــق الهات األمـــوال عـــن طري

)المحفظـــة الذكيـــة(

ـــار المترتبـــة عليهـــا. وفـــي المقابـــل يكـــون العميـــل مســـئواًل فـــي مواجهـــة  اآلث
ـــذ البنـــك لتلـــك التعليمـــات. ـــج التـــي تترتـــب علـــى تنفي البنـــك عـــن كافـــة النتائ

يتعهـــد العميـــل تعهـــًدا غيـــر قابـــل لإللغـــاء بتعويـــض البنـــك عـــن كافـــة 	 
ــا  ــد تكبدهـ ــي قـ ــات التـ ــف والنفقـ ــرار والتكاليـ ــات واألضـ ــائر والمطالبـ الخسـ
ـــة وأتعـــاب  ـــك الرســـوم القضائي ـــه بمـــا فـــي ذل ـــذه لتعليمات ـــك نتيجـــة تنفي البن

محاميـــه ومستشـــاريه.
فـــي حالـــة اكتشـــاف البنـــك ألي تصـــرف أو أي محاولـــة قـــد يقـــوم بهـــا 	 

العميـــل النتهـــاك أو مخالفـــة قوانيـــن أو لوائـــح مكافحـــة غســـل األمـــوال 
وتمويـــل اإلرهـــاب، يحـــق للبنـــك أن يوقـــف التعامـــل علـــى جميـــع أرصدتـــه 
اإللكترونيـــة حتـــى يتقـــدم العميـــل بتبريـــر مناســـب ومقبـــول للبنـــك وذلـــك 
دون اإلخـــال بحـــق البنـــك فـــي اتخـــاذ كافـــة اإلجـــراءات التـــي تفرضهـــا عليـــه 

ــر. ــي مصـ ــة فـ ــارية والمطبقـ ــن السـ القوانيـ
والمصروفـــات 	  التعريفـــات  بائحـــة  إعامـــه  تـــم  أنـــه  العميـــل  يتعهـــد 

والعمـــوالت والعوائـــد المطبقـــة مـــن قبـــل البنـــك علـــى المنتجـــات والخدمـــات 
التـــي يقدمهـــا لـــه والمعلنـــة لـــدى كافـــة فـــروع وقنـــوات االتصـــال بالبنـــك بمـــا 
فيهـــا الموقـــع االلكترونـــي الرســـمي للبنـــك، وبعلمـــه أيًضـــا بأحقيـــة البنـــك 
فـــي تعديـــل تلـــك الائحـــة بشـــكل دوري دون حاجـــة إلـــى الحصـــول علـــى 

موافقتـــه المســـبقة. 

خامسا: أحكام عامة

العملة الوحيدة المستخدمة في تقديم الخدمة هي الجنيه المصري.	 
يتم ربط كل رقم خط هاتف محمول بحساب هاتف محمول واحد فقط.	 
يلتـــزم البنـــك بالمحافظـــة علـــى ســـرية كافـــة البيانـــات والمعلومـــات التـــي قـــد 	 

تســـلم إليـــه مـــن العميـــل بهـــدف تقديـــم الخدمـــة، كمـــا يتعهـــد بالمحافظـــة 
ــا مـــن خـــال أي  ــات التـــي يقـــوم العميـــل بإجرائهـ ــة العمليـ ــرية كافـ علـــى سـ
ـــم الخدمـــة، ويتعهـــد البنـــك  ـــة المســـتخدمة فـــي تقدي مـــن األجهـــزة اإللكتروني
والعميـــل بعـــدم اإلفصـــاح عـــن أي ممـــا تقـــدم إال طبًقـــا للقوانيـــن الســـارية 
مـــن اإلقليـــم أو تنفيـــذا أليـــة أحـــكام أو أوامـــر ملزمـــة أو طبقـــا لشـــروط 

وأحـــكام اســـتخدام الخدمـــة.
ـــم أو اإلفصـــاح عـــن كل 	  ـــك بتقدي ـــى أن يقـــوم البن ـــه عل ـــل بموافقت ـــر العمي يق

ـــى أي مـــن  ـــدى البنـــك إل أو بعـــض المعلومـــات الخاصـــة بحســـابه/ حســـاباته ل
ـــة أو  ـــه الخدمـــة الفني ـــي تقـــدم ل ـــه و/أو أي مـــن الجهـــات الت فروعـــه و/أو وكائ
المصرفيـــة أو ألي مـــن المنشـــآت التـــي يتعاقـــد معهـــا البنـــك لتقديـــم بعـــض 
الخدمـــات المتعلقـــة بتنفيـــذ الخدمـــة والمصـــرح لهـــا بهـــا مـــن البنـــك وفقـــا 
ـــا فـــي هـــذا الشـــأن أو ألى مـــن الســـلطات أو  ـــك مناســـبا والزًم ـــراه البن ـــا ي لم

ـــك. ـــة إذا مـــا اســـتدعى األمـــر ذل الجهـــات الرقابي
يحـــق للبنـــك أن يعهـــد إلـــى أي طـــرف ثـــان داخـــل اإلقليـــم بتنفيـــذ بعـــض مـــن 	 

تعهداتـــه )وليـــس كلهـــا( التـــي التـــزم بهـــا وفقـــا لشـــروط وأحـــكام اســـتخدام 
ـــة فـــإن البنـــك ســـوف يظـــل مســـئواًل فـــي مواجهـــة  الخدمـــة وفـــي هـــذه الحال
ـــة حســـاباته  ـــل وكاف ـــات العمي ـــة بيان ـــى ســـرية كاف ـــن المحافظـــة عل ـــل ع العمي
ـــة أخطـــاء أو إهمـــال أو  ـــه عـــن أي ـــه ســـوف يكـــون مســـئواًل فـــي مواجهت كمـــا أن

ـــي. ـــك الطـــرف الثان ـــه ذل ـــر قـــد يقترف تقصي
يحـــق للبنـــك أو أي طـــرف آخـــر قـــد يعهـــد لـــه بتنفيـــذ أي مـــن التزاماتـــه 	 

المفروضـــة عليـــه بموجـــب شـــروط وأحـــكام اســـتخدام الخدمـــة أن يقـــوم 
بتســـجيل المكالمـــات التليفونيـــة التـــي تـــم اســـتقبالها علـــى أرقـــام التليفونـــات 

المخصصـــة لخدمـــة العمـــاء وأن يحتفـــظ بهـــا. 
يجـــوز للبنـــك – فـــي أي وقـــت – إنهـــاء تقديـــم الخدمـــة شـــريطة إخطـــار العميـــل 	 

قبـــل التاريـــخ المحـــدد إلنهـــاء بثاثيـــن يومـــا علـــى األقـــل. يحتفـــظ البنـــك 
ــة  ــتخدام الخدمـ ــكام اسـ ــروط و/أو أحـ ــن شـ ــرط مـ ــل أي شـ ــي تعديـ ــق فـ بالحـ
ــه  ــا لـ ــل وملزمـ ــق العميـ ــي حـ ــذا فـ ــر نافـ ــل أو تغييـ ــح أي تعديـ وســـوف يصبـ

بعـــد إخطـــاره بـــه بأيـــة وســـيلة مـــن الوســـائل التـــي يراهـــا البنـــك شـــريطة أن 
ـــة عـــدم قبـــول العميـــل ألي مـــن هـــذه  ـــر، وفـــى حال يصـــل علمـــه بذلـــك التغيي
التعديـــات أو التغييـــرات يتعيـــن عليـــه فـــي موعـــد غايتـــه ثالثيـــن يومـــا مـــن 
ــاء  ــي إنهـ ــه فـ ــك برغبتـ ــر البنـ ــر أن يخطـ ــل أو التغييـ ــذا التعديـ ــه بهـ ــخ علمـ تاريـ
التعاقـــد وأن يتوقـــف فـــوًرا عـــن إجـــراء أيـــة عمليـــات وأن يتقـــدم للبنـــك بطلـــب 
ــة  ــراء التســـويات الازمـ ــابات الهاتـــف المحمـــول وإجـ إلقفـــال حســـاب/ حسـ
بمـــا فـــي ذلـــك ســـداد مـــا قـــد يكـــون مســـتحقا عليـــه واســـترداد أيـــة مبالـــغ 

متبقيـــة لـــه فـــي رصيـــده ثـــم يتبـــع نفـــس إجـــراءات اإللغـــاء. 
فـــي حالـــة تغييـــر أيـــة معلومـــات أو بيانـــات خاصـــة بالعميـــل خـــال فتـــرة 	 

ـــزم العميـــل بإخطـــار البنـــك فـــورا  ـــات، يلت التعاقـــد وقبـــل ميعـــاد تحديـــث البيان
بذلـــك التغييـــر 

لتحديث أية معلومات أو بيانات خاصة بالعميل يجب عليه زيارة الفرع.	 
ـــزاع قـــد ينشـــأ 	  ـــة وكل ن ـــة مصـــر العربي ـــن جمهوري يخضـــع هـــذا التعاقـــد لقواني

حـــول تفســـير أو تنفيـــذ بنـــوده يكـــون مـــن اختصـــاص محاكـــم الجيـــزة علـــى 
اختـــاف أنواعهـــا ودرجاتهـــا إلـــى غيـــر ذلـــك مـــن العمليـــات.

يحـــق للبنـــك تغييـــر الحـــد األقصـــى للســـحب والمدفوعـــات إلـــى غيـــر ذلـــك 	 
مـــن العمليـــات حســـب مـــا يـــراه البنـــك مناســـًبا ويلتـــزم بإخطـــار العميـــل 

ــبة. ــا مناسـ ــي يراهـ ــيلة التـ بالوسـ
حـــرر هـــذا المســـتند باللغتيـــن العربيـــة واإلنجليزيـــة، غيـــر أنـــه فـــي حالـــة 	 

العربـــي.  النـــص  النصيـــن يســـري  بيـــن  التفســـير  فـــي  االختـــاف 
ــل 	  ــى العميـ ــن علـ ــًدا، يتعيـ ــول راكـ ــاب الهاتـــف المحمـ ــار حسـ ــة اعتبـ ــي حالـ فـ

إعـــادة تنشـــيط حســـابه مـــرة أخـــرى مـــن خـــال أي مـــن القنـــوات التـــي يحددهـــا 
ــا انـــه يحـــق للبنـــك غلـــق حســـاب الهاتـــف  ــا كمـ ــار العميـــل بهـ البنـــك واخطـ
ــدم  ــر وعـ ــد إلـــى صفـ ــام علـــى وصـــول الرصيـ ــرور عـ ــة مـ المحمـــول فـــي حالـ

قيـــام العميـــل بإعـــادة تنشـــيط الحســـاب.
ــم 	  ــم يقـ ــذي لـ ــول الـ ــة الهاتـــف المحمـ ــاب محفظـ ــق للبنـــك اغـــاق حسـ يحـ

العميـــل بتفعيلـــه او بتغييـــر الرقـــم الســـري األول الخـــاص بالمحفظـــة خـــال 
3 أشـــهر مـــن تاريـــخ فتحهـــا.

سادسا: إتاحة الخدمة

طبقـــا لتقييـــم البنـــك وبهـــدف خطـــة اســـتمرارية األعمـــال، فـــي حالـــة انقطـــاع 	 
 RTO ـــك يكـــون وقـــت اســـترجاع الخدمـــة ـــر ذل ـــة أو غي الخدمـــة بســـبب الصيان

ـــد فـــي حـــاالت القـــوة القاهـــرة. هـــو خمـــس ســـاعات بحـــد أقصـــى وقـــد تزي

بموجب هذا الطلب يتعهد العميل ويقر بما يلي: 

أن كافـــة البيانـــات الـــواردة بطلـــب االشـــتراك فـــي الخدمـــة الموقـــع منـــه أو 	 
ـــل أن يحتفـــظ  ـــه يقب ـــة وصحيحـــة. كمـــا أن ـــي حقيقي مـــن خـــال التســـجيل الذات
البنـــك بهـــذا الطلـــب والمســـتندات والبيانـــات المرفقـــة فـــي حالـــة إلغـــاء 

الخدمـــة.
أنـــه المنتفـــع الحقيقـــي والوحيـــد مـــن خـــط الهاتـــف المحمـــول المربـــوط 	 

بالخدمـــة والمســـجل رقمـــه بهـــذا الطلـــب، وأيضـــا بحيـــازة الفعليـــة لخـــط 
الخدمـــة  حســـاب  مـــن  الحقيقـــي  المســـتفيد  وأنـــه  المحمـــول،  الهاتـــف 

المحمـــول. بالهاتـــف  المربـــوط 
كمـــا يتعهـــد بتحديـــث بياناتـــه فـــور حـــدوث أيـــة تغييـــرات بشـــأنها أو فـــور 	 

حصولـــه علـــى جنســـية أخـــرى أو عندمـــا يطلـــب البنـــك ذلـــك فـــي خـــال 30 
ــا. يومـ

ـــى كافـــة الشـــروط واألحـــكام الســـتخدام خدمـــة الدفـــع عـــن 	  ـــع عل ـــه قـــد اطل أن
ـــى الموقـــع  ـــن عنهـــا عل ـــة بالطلـــب او المعل ـــق الهاتـــف المحمـــول المدون طري

ـــك ووافـــق عليهـــا وقبلهـــا. ـــي الرســـمي الخـــاص بالبن اإللكترون



شـــروط وأحـــكام اســـتخدام خدمـــة دفـــع 
ـــف المحمـــول  ـــق الهات األمـــوال عـــن طري

)المحفظـــة الذكيـــة(

يقـــر العميـــل بمســـئوليتيه التامـــة عـــن ســـامة ومشـــروعية مصـــدر أيـــة مبالـــغ 	 
ــزم  ــة ويلتـ ــى المحفظـ ــن وإلـ ــا مـ ــم تحويلهـ ــة أو يتـ ــا بالمحفظـ ــوم بإيداعهـ يقـ
بالتحقـــق مـــن أن تلـــك األمـــوال ال تتعـــارض مـــع قانـــون مكافحـــة غســـل 

األمـــوال وتمويـــل االرهـــاب والئحتـــه التنفيذيـــة والقـــرارات المنفـــذة لـــه. 
يقـــر ويتعهـــد حامـــل البطاقـــة اإلضافيـــة بعلمـــه التـــام أن عمليـــة ربـــط البطاقـــة 	 

اإلضافيـــة ســـتتوقف تلقائيـــا بمجـــرد إيقـــاف البطاقـــة األساســـية/اإلضافية 
أو الحســـاب المرتبـــط بالبطاقـــة وعليـــه يخلـــي البنـــك مســـئوليته فـــي حالـــة 
ـــذا الســـبب. ـــة نتيجـــة له ـــة بخدمـــة المحفظـــة الذكي ـــط البطاق ـــة رب تعطـــل عملي

ــال 	  ــة حـ ــة بالخدمـ ــة مرتبطـ ــف أي بطاقـ ــه بتوقـ ــل بعلمـ ــد العميـ ــر ويتعهـ يقـ
ـــد  ـــب جدي ـــم طل ـــه تقدي ـــن علي ـــا، ويتعي ـــر إحـــدى بياناته ـــا أو تغيي ـــادة تجديده إع

لربـــط البطاقـــة بعـــد تحديـــث بياناتهـــا.
يقـــر ويتعهـــد العميـــل بأنـــه تـــم إعامـــه ا بآليـــة تقديـــم الشـــكاوى المتبعـــة لـــدي 	 

البنـــك وذلـــك مـــن خـــال المطبوعـــات المتوافـــرة بفـــروع البنـــك أو رســـائل 
البريـــد اإللكترونـــي أو مركـــز االتصـــال بالعمـــاء الخـــاص بالبنـــك، باإلضافـــة 
إلـــى علمـــه بأنـــه فـــي حالـــة وجـــود شـــكوى يتـــم الرجـــوع إلـــى البنـــك أواًل وعـــدم 
تقديـــم الشـــكوى مباشـــرة إلـــى البنـــك المركـــزي المصـــري إال فـــي حالـــة عـــدم 
الـــرد مـــن جانـــب البنـــك خـــال المـــدة وبالطريقـــة المتفـــق عليهـــا والمعلنـــة 

ـــك.  ـــب البن للعمـــاء مـــن جان
أنـــه فـــي حـــال رغبتـــه فـــي نقـــل الحســـاب أو إغاقـــه أو إيقـــاف التعامـــل عـــن 	 

ـــى أقـــرب فـــرع و/أو االتصـــال  ـــزم بالتوجـــه إل ـــه يلت ـــة، فإن ـــج أو خدمـــة معين منت
المصروفـــات  عـــن  بالبنـــك لاســـتعام  الخـــاص  العمـــاء  بمركـــز خدمـــة 
والخصومـــات المطبقـــة مـــن قبـــل البنـــك فـــي هـــذه الحالـــة )إن وجـــدت( 

ــأن.  ــذا الشـ ــي هـ ــى البنـــك فـ ــزام علـ ــؤولية أو التـ وذلـــك دون أدنـــى مسـ
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