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وط واألحكام العامة   الشر

 

وط واألحكام العامة   وط واألحكام العامة )"التالية  تعتبر الشر ن ويتوجب  الشر ن الفريقي  مة بي   ال يتجزأ من االتفاقية المبر
ً
"( جزءا

ي حال تعارض وكما قد يتم تعديلها من وقت آلخر.   و قراءتهما مًعا 
،فن ن وط واألحكام تسود.  النصي   فـإن هذه الشر

 

وط واألحكام العامةلغايات هذه   كة، يقصد ب "الشر كة المتكاملة لخدمات الدفع بواسطة  الشر الهاتف النقال و/أو ": الشر

 عنها حسب واقع الحال
ً
 . أي طرف آخر يقدم الخدمات نيابة

القابلة للرجوع و/ ت .1 وطة وغب   المشر المطلقة وغب   )أو من تفوضه( الصالحية  كة  بإرسال    أو منح الشر النقض 
اك إىل البدالة الوطنية لغايات تسجيله بالخدمة ولغايات فتح حساب    العميل   بيانات المفصلة بنموذج االشبر

كة  المحفظة ال  يعات النافذة، عىل أن تقوم الشر ونية وفقا للتشر المرتبط  رقم الهاتف    بتبليغ العميل عىل لكبر
ي حال نجاح عملية التسجيل كي يقوم العميل بتفعيل الخدمةالرقمبالخدمة )" 

 .  "( فن
ي نظام البدالة الوطنية .2

ي حال قيام العميل بالتسجيل فن
 عىل السماح بإظهار بياناته   كليك  فن

ً
          فإنه يوافق ضمنيا

ء الحوالة  أو إسم مقدم الخدمة الخاص به (  / و و /أو رقم حسابه  الكامل   ) إسمه ي
سواء كان من عمالء  لمنشر

األخرى    كدينار  كات  الشر عمالء  من  البنوك  أو  الوطنية  أو  البدالة  بنظام  جميع  كليك  المشاركة  أن  حيث   ،
لدى    ك معلومات متاحة  نظام  ستكون  ن عىل  بالمشاركي  الخاصة  الدفع  قنوات  الوطنية  جميع  كليك    البدالة 

كات ذين يملكون حسابات  وال  كليك  وبذلك ستكون جميع األطراف المشاركة بالبدالة الوطنية بمختلف الشر
من خالل   كومات لوجميع مع كالستعالم عن إسمقادرة عىل    المشاركة بنظام البدالة الوطنية كليك والبنوك  

 .   التطبيق عند القيام بعملية التحويل الماىلي 
ونية وربطها بالرقم وثم   .3 كة بفتح المحفظة االلكبر شحنها بالمبلغ الذي تم الحصول عليه من قبل تقوم الشر

ونية  . بالمحفظة   العميل لغايات إضافة هذا المبلغ كنقود إلكبر
ونية المربوطة بحيث   .4 ك بالخدمة ويصبح صاحب المحفظة االلكبر عند تفعيل الخدمة يصبح العميل مشبر

ونية الخاص به من خالل   البدالة الوطنية كليك . يكون بإمكانه تحويل األموال من وإىل المحفظة اللكبر
ة  بأنه سيحافظ عىل رسيم رسي خاص به  كلمة مرور ورقوقيامه بإنشاء  محفظته  العميل بأنه عند تفعيل    يقر  .5

ي حال قم بمشاركةو معلوماته  
مع أي  معلوماته  هذه المعلومات    لن يقوم بمشاركة معلوماته مع أي جهة وفن

كات التابعة لها وموظفيها ومساهميها ومديريــها  كة والشر جهة أو أي شخص فإنه بذلك يوافق عىل إبراء الشر

ر ناتج عن مشاركته لهذه المعلو   . مات ضد أي خسارة أو ضن

ونية    محفظةالتطبيق دينارك    من خالل .6 رسال  إيمكن للعميل )أ(  وبإستخدام خدمة التحويل الماىلي فإنه  اللكبر
ونية الخاصة به  لحواالت من المحفظة ال  ن بنظام البدالة الوطنية إىل  كبر  جميع العمالء لدى األعضاء المشاركي 

كات أو بنوك    كليك جميع العمالء لدى األعضاء   ) ب( إستالم حواالت من  ، وكما ويمكن للعميل    سواء كانوا رسر
كات أو بنوك  .  ن بنظام البدالة الوطنية كليك سواء كانوا رسر  المشاركي 

ي الفقر  .7
ق  تطبيخالل من أعاله  6ة من خالل استخدام الخدمة، يمكن للعميل القيام بالحواالت المشار إليها فن

 . دينارك 
ي  بالدينار تكون كافة الحواالت .8

 . فقط المملكة األردنية الهاشمية نطاق وضمن فقط االردنن
ونية برصيد كاف لغايات استخدام الخدمات .9 م العميل بشحن المحفظة االلكبر ن  . المتاحة بالتطبيق  يلبر
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ونية الخاصة به   .10 مبارسر من الفرع ، أو من خالل وكالء اليداع  ال عن طريق  يمكن للعميل تعبئة المحفظة اللكبر
كم ، الحو   المعتمدين    دينارك ن بالت الواردة عن طريق  ا، أي فواتب   البدالة الوطنيةعمالء األعضاء المشاركي 

كات أو بينوك .   كليك سواء كانوا رسر
ي أو عطل آخر خارج عن   .11

يقر العميل بأن من الممكن أن يتم رفض تنفيذ أي حركة أو حوالة بسبب عطل تقنن
إبراء   يوافق عىل  العميل  ذلك فإن  وبناًء عىل  األساس،  الحركات من  قيد  ذلك عدم  كة ويشمل  الشر سيطرة 

كات التابعة لها وموظفيها و  كة والشر ر ناتج عن أي عطل مثل  الشر مساهميها ومديريــها ضد أي خسارة أو ضن
 ذلك. 

م .12 ن كة باشعار العميل  يلبر بأح الشر أو   
ً
كة    د خطيا الشر لدى  المعتمدة  سياساتها  الطرق  الفور حسب  عىل 

ي 
ي حالص آخر أو  لشخ  رقم الهاتف المملوك له  التنازل عن حال فن

ه فقدانه فن ي حال تخلف    الرقم أو تغيب 
وفن

كة مسؤولة عن المحفظة العميل عن ذلك ونية ال تكون الشر المربوطة بالرقم أو عن الرصيد المشحون   االلكبر
 . فيها 

يطة   .13 ي حال لم يتم اجراء أي حركة مالية عليها لمدة سنة واحدة أو أكبر ، رسر
ونية جامدة فن تعتبر المحفظة االلكبر
كة بإشعار العميل عىل  م الشر ن كة  عنو أن تلبر كة بإحدى الطرق المعتمدة حسب سياسة الشر  انه المتوفر لدى الشر

ونية ستعتبر جامدة قبل شهر عىل األقل من انتهاء المدة المنصوص عليها أعاله  .  بأن محفظته االلكبر
ك .14 ي الشر

    1ة  يوافق العميل عىل تقاضن
ً
ي حال أصبح رصيد المحفظكعمولة حساب جامد  دينار شهريا

ة صفر ، وفن
كة  (  0)  ة إغالق المحفظة بعد عمليات الخصم لعموالت الحسابات الجامدة يحق للشر    . مبارسر

كة بأن  يوافق  و  العميل يقر .15 ي  بأن مح  هاعالم بعدو  الحق  للشر
ويد البنك المركزي األردنن ن فظته تم تجميدها ببر

جامدة   أصبحت  وبأنها  محفظته  عن  المعلومات  بكما  بجميع  الحق  كة  النقدية وللشر الوحدات  جميع  قيد 

ونية  ال ي لم يتالمتوفرة بالمحفظة  لكبر
لدى  لصالح حساب التأمينات  عليها أي حركات مالية لمدة عام    موالنر

يعات النافذة بهذا الخصوص والصارة عن ا  للتشر
ً
ي وفقا

ي . البنك المركزي األردنن
  لبنك المركزي االردنن

ةطوال    لللعميــ يحق  .16 ي  التعــاقــد فبر
احــات /  شــــــــــــــــكوى اي ارســــــــــــــــــال وقــت اي وفن ائرة شــــــــــــــــكوى العمالء  د اىل اقبر

ــ كة هالخاصـــ ــر ــال او /   بالـشــ ــكاوى الع الخاص الرقم عىل  االتصـــ و ال حيث أن هذه الخدمة مجانية    مالءبدائرة شـــ

 .    عموالت أو رسوم تحمل العميل أي 

بـــــخصــــــــــــــــــــوص   .17 ــة  ــكـــــلــــــ مشــــــــــــــــــ أي  الـــــعـــــمـــــيــــــــل  واجـــــهــــــــت  ــال  حــــــ ي 
ــارك  وفن ديـــــنــــــ ــة  كــــــ مـــــن رسر ــة  ــدمــــــ الـــــمـــــقــــــ ــة  ــدمــــــ  الـــــخــــــ

الـــــــــــــــعـــــــــــــــمـــــــــــــــالء  مـــــــــــــــع فـــــــــــــــورا بـــــــــــــــالـــــــــــــــتـــــــــــــــواصـــــــــــــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــعـــــــــــــــمـــــــــــــــيـــــــــــــــل تـــــــــــــــوجـــــــــــــــيـــــــــــــــه فـــــــــــــــب  ر  خـــــــــــــــدمـــــــــــــــة  دائـــــــــــــــرة 

ي    0770413116 الرقم عىل  وبالواتســــــــــاب 0795087460 الرقم عىل 
التواصــــــــــل فب  ر   الرضن  عدم حال وفن

ي  المركزي البنك مع التواصــــل كما يمكنه  العمالء، شــــكاوى مع دائرة
ي حال   4630301-06الرقم  عىل  االردنن

فن

 تلقاه من دائرة شكاوى العمالء . عدم تقبل العميل الحل الذي 

ي قــــد تتم عىل   .18
اض عىل حركــــات االحتيــــال النر عىل أن ال تتجــــاوز عــــدد حركــــات   محفظتــــهيحق للعميــــل االعبر

ــر اض  االعبر  ي تمـت عىل خمســـــــــــــــــة عـشـــــــــــــ
اض عىل الحركـات النر حركـه لـدى نفا التـاجر، كمـا يحق للعميـل االعبر

ة ال تزيد عن  محفظته  يوم من تاريــــخ الحركة السباب منها : سوء الخدمه المقدمه من التاجر ، خطأ   120بفبر

ي قيمة الحركه ، عدم الحصــــــول عىل الخدمه ، او أية اســــــباب أخرى ويتم النظر باالعبر 
اض ضــــــمن البيانات و فن

ي 
اض ام ال. أالوثائق المتوفرة ليتم البت فن  حقية االعبر

كة تفويضا عاما مطلقا وغب  قابل للنقض للقيام بقيد قيمة اي حركة منفذة   .19 يوافق العميل عىل تفويض الشر
كة.   عىل حسابه لدى الشر

كة يحــــــــق  بانــــــــه يوافــــــــق و  العميــــــــل يقــــــــر .20 ــر ن  العنــــــــوان عــــــــىل  خطيــــــــا العميــــــــل اعــــــــالم بعــــــــد للـشـــــ ي  المبــــــــي 
      النمــــــــوذج فن

اك وعقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  ي  االشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر
 تقبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلم اخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالل او ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبب اي وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ان حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال وفر

ي  الخدمــــــــــة تقــــــــــديم الغـــــــــاء او /  بايقــــــــــاف العميــــــــــل مـــــــــن
كة عـــــــــىل  يرتــــــــــب ان ودون شــــــــــاءي وقـــــــــت اي فن  ايــــــــــة الـشـــــــــر

 .  شكالاال  من شكل بأي تعاقدية او قانونية مسؤولية
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م .21 ن كة تلبر ازية والتدابب   الواجبة العناية ببذل  الشر  الخدمة ولتقديم عميلال معلومات رسية و امن لضمان االحبر
ي ال يتوافق  بما 

يعات النافذه فن ي  مع التشر
مملكة األردنية الهاشمية وأية تعليمات صادرة عن البنك المركزي األردنن

 بهذا الخصوص .  
المحد .22 النقال للعموالت  الهاتف  بواسطة  الدفع  م  د تخضع حركات  ن كة كما وتلبر ي للشر

ونن الموقع اللكبر ة عىل 
ات تطرأ عىل العموالت  كة بإعالم العميل بأي تغب   بالوسائل المتاحة . الشر

كة من العميل بنسبة عن كل عملية أو  يقر العم .23 ي العمولة المستحقة للشر
كة بتقاضن يل ويوافق عىل قيام الشر

 حركة منفذة يقوم بها العميل .  
ي جميع األوقات   .24

كة الحق وفن وط واألحكام المتعلقة بالخدمة كما وأنه  يقر ويوافق العميل بأن للشر بتعديل الشر
ي حال تعديل األسعا

كة ، فإن األسعار  يقر ويوافق عىل أنه فن والعموالت المعدلة ر أو العموالت من قبل الشر
كة ستطبق   للعميل النسحاب أو انهاء  ، كما ويحق   لعالن عن التعديل  يوم من تاريــــخ ا  30بعد  من قبل الشر

ي حال لم يوافق عىل التعديل الذي تم عىل العموالت خالل 
 يوم من اعالن العموالت الجديدة .  30التعاقد فن

 

كة  يحق للعميل   .25 ط إعالم الشر ي أي وقت يشاء رسر
كة القيام بتسييل القيمة إنهاء عقد التعامل فن بذلك وعىل الشر

كة أو توجيه العميل  ة من خالل فالنقدية المخزنة بالمحفظ لتسيلها من خالل الئحة الوكالء المنشورة  رع الشر
ي ،  
ونن تبة عىل العميل نتيجة لهذا العقد  وإلغاء  عىل الموقع اللكبر امات المبر ن ي أو  جميع اللبر

وتقديم إشعار ورفر
ي بخصوص إنهاء العقد 

ونن  . إلكبر
كة .26 ي رفض طلب فتح حساب    يقر العميل بأن الشر

ونية أو تعليق أو إغالق تحتفظ بحقها فن المحفظة اللكبر
ي أي من الحاالت التالية، وعىل سبيل  لحساب المحفظة ال

كة وحدها فن ي أي وقت ووفقا لتقدير الشر
ونية فن كبر

كة. 1رص  المثال وليا الح ي الوفاء بأي من متطلبات الشر
 من  إ  . 2    إذا أخفق العميل فن

ً
أّيا ذا خالف العميل 

ن   اك بالخدمة. إذ3.واالنظمة المعمول بها القواني  وط وأحكام عقد االشبر  من رسر
ً
  .4  ا خالف العميل أّيا

ً
تنفيذا

ي حال  5.   ألوامر أو طلب من جهة قضائية أو أمنية أو رسمية
قام العميل بإستخدام المحفظة الشخصية . فن

كة غب  مسؤولة عن تعويض العميل  ،  لغايات تجارية   ي جميع االحوال فإن الشر
ر مبارسر ناتج عن  وفن عن أي ضن

 كان .   أو تعليق حساب العميل الي سبب/إغالق
كة الحق بتجميد األموال ال .27 ي حال وفاة العميل فإن للشر
ونية وإيقاف العمل بها كما  فن متوفرة بالمحفظة اللكبر

ن وحسب الجراءات المعمول بها  عيي  كة . وأنها تؤول للورثة الشر ي الشر
 فن

ن الفر  .28 ي حال  من المتفق عليه بي 
ة فن كة فسخ العقد مبارسر أنه يحق للشر ن  كة من إستكمال  قي  عدم تمكن الشر

ي 
 بشأن المستفيد . إجراءات العناية الواجبة الواردة بالتعليمات النافذة والصادرة عن البنك المركزي األردنن

اك بخدمة البطاقة  .29 ي حال رغبة العميل باالشبر
وط واألحكام أدناه فن ونية  تطبق الشر المرتبطة بالمحفظة اللكبر

وط التالية  لألحكام والشر
ً
   عليها :  ق بعد أن إطلع و واف  وإصدار بطاقة سندا

وع   • استعمال غب  مشر أي   عن 
ً
يعتبر مسؤوال و  بها  الخاصة  البيانات  و  البطاقة  بالحفاظ عىل  العميل  م  ن يلبر

امل المسؤولية عن ذلك مع حق مقدم  للبطاقة وعن الهمال باستعمال البطاقة، ويتحمل حامل البطاقة ك
 الخدمة المطلق بإلغاء البطاقة دون الرجوع إىل العميل وتبليغ الجهات األمنية والقضائية بذلك . 

ي استخدام البطاقة .  •
 يقر حامل البطاقة بمعرفته بطبيعة التعامل بالبطاقة والجراءات الواجب اتباعها فن

ي  يفوض حامل البطاقة مقدم الخدمة باعتماد   •
أي جهة يختارها مقدم الخدمة لغايات توثيق المعامالت النر

 تتم عىل البطاقة . 

 عىل الهاتف الخاص   •
ً
ي حال فقدان البطاقة أو تلفها أو وجود أي صعوبات، ير ر إعالم مقدم الخدمة فورا

فن
 بخدمة العمالء. 

ي حدود  •
 . السقوف المتاحة ال يجوز لحامل البطاقة استعمال البطاقة إال فن

يقر حامل البطاقة بإعفاء مقدم الخدمة من أي مسؤولية مهما كانت تنشأ بسبب رفض أي شخص اعتباري   •
ي 
ي البضائع والخدمات النر

التعامل بالبطاقة، وال يتحمل مقدم الخدمة أي مسؤولية عن أي عيب أو نقص فن
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يها حامل البطاقة بالبطاقة، كما ال يتحمل مقدم الخدمة أية مسؤولية عن نوع الخدمات أو البضائع  يحصل عل
اة عىل البطاقة .    المشبر

المدفوعة عىل  • المبالغ  لثبات  قاطعة  بينة  وقيوده وسجالته  الخدمة  مقدم  دفاتر  بأن  البطاقة  يقر حامل 
 . البطاقة

يتحمل   • أن  البطاقة عىل  ي  يوافق حامل 
األردنن بالدينار  أو  أجنبية  بأي عملة  البطاقة  المدفوعات عىل  كامل 

ي ذلك اليوم
 ألسعار الرصف فن

ً
 إليها أي مصاريف أو عموالت أو فروقات تحويل وفقا

ً
 . مضافا

المحفظة   • البطاقة، و/أو إغالق حساب  المبينة عىل  أو  المطبوعة  بانتهاء صالحيتها  البطاقة  تنتهي أغراض 
ونية المر   .  تبطة بهاللكبر

 يحدده مقابل إصدار البطاقة / بدل فاقد   •
ً
 معلنا
ً
بدل تالف    / تجديد البطاقة  / يتقاضن مقدم الخدمة رسما

اض عىل أي حركة منفذة عىل البطاق   رقم رسي .  تغيب  ة أو و/أو االعبر

عىل   •  
ً
مناسبا الخدمة  كة/مقدم  الشر تراه  ما  أو  النظام  مدير  من  المحددة  السقوف  المالية تطبق  الحركات 

 . للبطاقة

 وغب  قابل للنقض بقيد قيمة أي حركة منفذة من خالل البطاقة  •
ً
 مطلقا

ً
يفوض العميل مقدم الخدمة تفويضا

ونية المرتبطة به ونية عىل حساب المحفظة اللكبر  .  المرتبطة بمحفظته اللكبر

ورية  يفوض العميل مقدم الخدمة بموجب هذا السند بأن يقوم باتخاذ أي اجر  • اءات يراها مناسبة و/أو ضن
تمويل   ومكافحة  األموال  بغسل  الخاصة  والدولية  المحلية  والتعليمات  واألنظمة  ن  القواني  تطبيق  لغايات 

 .  الرهاب

اض  • ي قد تتم عىل بطاقته عىل أن ال تتجاوز عدد حركات االعبر
اض عىل حركات االحتيال النر يحق للعميل االعبر

ة  خمسة عشر حركه لدى نفا ال ي تمت عىل بطاقته بفبر
اض عىل الحركات النر تاجر، كما يحق للعميل االعبر

ي قيمة الحركه    120ال تزيد عن  
يوم من تاريــــخ الحركة السباب منها : سوء الخدمه المقدمه من التاجر ، خطأ فن

اض ضمن البيانات و الوثائق ا  لمتوفرة  ، عدم الحصول عىل الخدمه ، او أية اسباب أخرى ويتم النظر باالعبر
اض ام ال  ي احقية االعبر

 . ليتم البت فن

اض عىل الحركات المالية خمسة ) تبلغ   • و لكل حالة عىل حدى و يتم خصمها من محفظة  ( دنانب  5كلفة االعبر
اض بمثابة تفويض   اض، و يعتبر طلب االعبر ي حال ثبت صحة االعبر

دادها فن اض و يتم اسبر صاحب االعبر
ا صاحب  من  امسبق  صاحب  لمقدم  لبطاقة  م  ن يلبر المحفظة،كما  من  اض  االعبر رسوم  بتحصيل  الخدمة 

اض نافذ  اض بالمحفظه و بخالف ذلك ال يعتبر طلب االعبر اض بتوفب  مبلغ رسم االعبر  .  االعبر

اض بمدة ال تتجاوز ال   • اض و يتم اعالم العميل    45يتم الرد عىل االعبر  من تاريــــخ استكمال اجراءات االعبر
ً
يوما

كةبنتائج   و/او برسالة نصية عىل العنوان المسجل لدى الشر
ً
اض هاتفيا  . االعبر

 
ي هذا الطلب واستوعبت جميع ما  

وط إصدار البطاقة المطبقة لدى مقدم الخدمة والواردة فن لقد اطلعت عىل أحكام ورسر
ي باالستيعاب واالستالم  

 منن
ً
ي عىل هذا الطلب إقرارا

والموافقة عىل ما ورد فيها، دون الخالل بحق  ورد فيها، وتعتبر موافقنر
  
ً
ي أي وقت من األوقات، وأعتبر التعديل نافذا

 منها فن
ً
وط و/أو أي جزءا ي تعديل جميع هذه األحكام والشر

مقدم الخدمة فن
ي لديكم 

 عىل عنوانن
ً
ي لدى إشعاري به خطيا

كةأ  بحقر ي للشر
ونن يقة كجزء ، هذا و يتم التعامل مع هذة الوثو عىل الموقع اللكبر

وط و االحكام و الموافقة عليها  مة و ال يتجزاء عن اتفاقية فتح حساب المحفظة و بنفا الشر ي اي اتفاقية اخرى مبر
ال يلغن

كة  .  مع الشر
 
 


