بطاقة الدفع المسبق من البنك الوطني العماني
الخدمات المصرفية لألفراد
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قبول في جميع أنحاء العالم
بطاقةةةة "بدددديل" المدفوعةةةة ماةةةب ا مةةة البنةةةل الةةةوطنا الممةةةانا م بولةةةة فةةةا ثةةةر مةةة  18مليةةةو مؤااةةةة ةةةول المةةةال
تشةةةةةمل الفنةةةةةاد  ،وشةةةةةر ات الطيةةةةةرا  ،وشةةةةةر ات تةةةةةالير الاةةةةةيارات ،والمطةةةةةاع  ،وم طةةةةةات الوقةةةةةود ،والماتشةةةةةفيات،
والم الت التلارية وغيرها م المؤااات األخرى.
خدمة العمالء
إذا نةةةت ب الةةةة إلةةةد  ،ماةةةاعدس  ،مةةةا عليةةةل اةةةوى ا تصةةةال بمر ةةة ا تصةةةال الهةةةاتفا بالبنةةةل الةةةوطنا الممةةةانا داخةةةل
الطنة عما علد الرق  ،800 77077و  )00968( 24811711م خارج الطنة عما
فا س ،)00968( 24778585 :بريد ال تروناask@nbo.co.om :
خدمات البطاقة  :البنل الوطنا الممانا ش ع ع
ص.ب ، 751 :الرم البريد 112 :،رو ، ،الطنة عما
األمان
ت ةةةو ب مايةةةة بطاقةةةة الةةةدف الماةةةب الخاصةةةة بةةةل مةةة البنةةةل الةةةوطنا الممةةةانا  ،والتفاصةةةيل ذات الصةةةلة،

مةةة المهةةة

ورق التمريف الشخصا ،و ية لمات مرور ،و ممدات و برامج خرى مطلوبة لتشغيل هذه البطاقة.
إذا لةةة ت ةةة بةةةذلل  ،ف ةةةد ت ةةةو ماةةةؤو عةةة الممةةةامالت غيةةةر المصةةةرض بهةةةا والمبةةةال األخةةةرى مةةةا هةةةو مو ةةة فةةةا
الشةةةروط واأل ةةةا  .قةةةد ت ةةةو عليةةةل ي ةةةا الت امةةةات خةةةرى ،وقةةةد ت ةةةو ماةةةؤوليتنا م ةةةدودس ،مةةةا هةةةو مو ةةة فةةةا
الشةةروط واأل ةةا  .هنةةال ي ةةا خطةةر ةةدو ممةةامالت غيةةر مصةةرض بهةةا مةة خةةالل بطاقةةة الةةدف الماةةب  .وفةةا بمةة
ال ةةةا ت الم ةةةددس  ،ت ةةةو ماةةةؤولية اللهةةةة المصةةةدرس فيمةةةا يتملةةة بالممةةةامالت غيةةةر المصةةةرض بهةةةا م ةةةدودس  ،ممةةةا يمنةةةا
نةةل قةةد تسةةل ماةةؤو عةة المماملةةة .فةةا بمةة

ال ةةا ت  ،قةةد

ت ةةو اللهةةة المصةةدرس ماةةؤولة عةة الخاةةا ر الناتلةةة

عةة اللهةةا و فشةةل النسةةا (بمةةا فةةا ذلةةل الخاةةا ر التبميةةة)  ،ممةةا يمنةةا نةةل قةةد تسةةل ماةةؤو عةة المماملةةة والخاةةا ر
الناتلة عنها.
توفر الخدمة
فةةةا بمةةة

ال ةةةا ت  ،هنةةةال خطةةةر مةةة

خةةةدمات لهةةةا الصةةةرف ا لةةةا و ن ةةةاط البيةةة قةةةد

ت ةةةو متا ةةةة لفتةةةرس مةةة

الةةة م  .وتمتمةةةد اللهةةةة المصةةةدرس وخطةةةة الخدمةةةة علةةةد الموثوقيةةةة وعمليةةةات التشةةةغيل التةةةا يوفرهةةةا مةةة ودو الت نولوليةةةا
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وا تصةةةا ت وذلةةةل فيمةةةا يتملةةة بشةةةب ات ال مبيةةةوتر وا تصةةةا ت الاةةةل ية والالاةةةل ية .وبينمةةةا تاةةةمد لميةةة األطةةةراف
إلد ت ي التوافر بنابة  ، ٪100قد ت د ا طرابات فا الممليات والخدمات.
حدود الطرف الثالث
قةةةد ت ةةةو المبةةةال التةةةا يةةةت اةةة بها و ااةةةتخدامها للمشةةةتريات بااةةةتخدا بطاقةةةة الةةةدف الماةةةب م ةةةدودس مةةة قبةةةل اللهةةةة
المصدرس و ال دود التنسيمية اإلقليمية اب ا قت اء.

2|Page

أسئلة متكررة
س -أين يمكنني استخدام بطاقة البنك الوطني العماني للدفع المسبق الخاصة بي ؟
ج -يم نةةةل ااةةةتخدا بطاقةةةة الةةةدف الماةةةب مةةة البنةةةل الةةةوطنا الممةةةانا فةةةا  ،م ةةةا فةةةا عمةةةا وعلةةةد نطةةةا المةةةال ،
لشةةةراء الاةةةل والخةةةدمات ،لةةةدى لميةةة الم ةةةالت التلاريةةةة والمؤااةةةات التةةةا تمةةةر

نسةةةا بطاقتةةةل ،والتةةةا تشةةةمل

الفناد والمطاع وو ا ت الافر وغيرها.
س -هل هناك أي رسوم الستخدام بطاقة الدفع المسبق الخاصة بي لدى المؤسسات التجارية؟
ج-

تولةةةةد  ،راةةةةو

التلارية ،و يم

للمتالر

اةةةةتخدا بطاقةةةةة الةةةةدف الماةةةةب الخاصةةةةة بةةةةل مةةةة البنةةةةل الةةةةوطنا الممةةةةانا فةةةةا المؤااةةةةات
تطلب منل دف

ثر م مبل الفاتورس اتخدا بطاقتل.

س -هل يمكنني سحب النقود على بطاقة البنك الوطني العماني للدفع المسبق الخاصة بي؟
ج -نمةةة  ،يم نةةةل اةةة ب المبةةةال الن ديةةةة مةةة

لهةةة س الصةةةرف ا لةةةا التابمةةةة للبنةةةل الةةةوطنا الممةةةانا و  ،لهةةةا صةةةرف

آلةةةا دولةةةا ثنةةةاء الاةةةفر ،و ياةةةم بالاةةة ب الن ةةةد ،مةةة خةةةالل هةةةذه البطاقةةةة علةةةد  ،لهةةة س صةةةرف آلةةةا تابمةةةة للبنةةةول
األخرى فا عما .
س -هل هناك أي رسوم لسحب النقود؟
ج -نمةةة  ،فةةةا ةةةل مةةةرس ت ةةةو فيهةةةا باةةة ب مبةةةال ن ديةةةة مةةة
ت صةةةيل مبلةةة ن ةةةد ،قيمتةةة  1.5لاير عمةةةانا مةةة

لهةةة س الصةةةرف ا لةةةا للبنةةةول الدوليةةةة األخةةةرى  ،اةةةيت

اةةةابل ،وهةةةا تاةةةتخد ملانةةةا علةةةد لهةةة س الصةةةرف ا لةةةا التابمةةةة

للبنل الوطنا الممانا.
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األحكام والشروط
إصدار وااتخدا بطاقات الدف الماب م البنل الوطنا الممانا (ش. .ع.ع) لما يلا:

يخ

 .1تماريف:
.

تنشددديط ،ومنشدددطة والتنشددديط -تشةةةير هةةةذه ال لمةةةات إلةةةد تفميةةةل البطاقةةةة لتم ينةةةل مةةة ااةةةتخدامها .يم ةةة تفميةةةل
البطاقة م خالل تطبي الهاتف الم مول م البنل الوطنا الممانا.

ب .الحسددداب  -يمنةةةا اةةةابا ي ةةةتفس بةةة

امةةةل البطاقةةةة لةةةد ، ،بنةةةل فةةةا عمةةةا ؛ ويةةةاذ مةةة خاللةةة

امةةةل البطاقةةةة

بتنفيذ عمليات الاداد م ابل لمي الراو المت بدس م خالل ااتخدا البطاقة.
ج .االتفاقيدددة  -تمنةةةا ا تفاقيةةةة بةةةي البنةةةل و امةةةل البطاقةةةة التةةةا تةةةنص عليهةةةا هةةةذه الشةةةروط واأل ةةةا والتةةةا يم ةةة
تغييرها م وقت خر م قبل البنل و بمولب ال انو .
د .جهاز الصرف اآللي -يمنا آلة الصرف ا لا.
ه .البنددددك – يمنةةةةا البنةةةةل الةةةةوطنا الممةةةةانا (ش. .ع.ع) ؛ وعنةةةةوا م ةةةةره الةةةةدا ص.ب ،751 :الرمةةةة البريةةةةد:،
رو ،112 ،ما ط  ،الطنة عما
و .التحويددددل المصددددرفي -يمنةةةةا تاةةةةوية مولةةةةة علةةةةد اإلنترنةةةةت عةةةة طريةةةة الت ويةةةةل اإلل ترونةةةةا مةةةة

اةةةةابل

المصرفا.
" .يدددوم العمدددل" -يمنةةةا  ،يةةةو لةةةيس يةةةو اللممةةةة و الاةةةبت و عطلةةةة البنةةةول و عطلةةةة راةةةمية فةةةا اةةةلطنة
عما .
ض .البطاقدددة  -تمنةةةا البطاقةةةة البالاةةةتي ية الصةةةادرس بمولةةةب هةةةذه ا تفاقيةةةة  ،وت مةةةل ااةةة

امةةةل البطاقةةةة وعالمةةةات

فيةةة ا إنترناشةةةيونال و مااةةةتر ارد إنترناشةةةيونال التةةةا ي ةةةو البنةةةل مرخصةةةا لهةةةا بشةةة ل صةةة ي والتةةةا يوافةةة
امةةةةل البطاقةةةةة علةةةةد ا لتةةةة ا ب واعةةةةدها و نسمتهةةةةا ،والتةةةةا تاةةةةتخد راةةةةوما علةةةةد اةةةةاب البطاقةةةةة خةةةةالل
التواريخ الصال ة الساهرس علد البطاقة.
ط .رقم البطاقة -يمنا رق البطاقة الم و م  16خانة والمطبوع علد ول البطاقة.
 .،حامددل البطاقددة  -ي صةةد بةة شةةخص ي يةةد عمةةره عةة  15عامةةا وي ةةو هةةو امةةل البطاقةةة األاااةةا الةةذ ،ي ةةو
بفت

ااب البطاقة.

ل .رقدددم التعريدددف الشخصدددي للبطاقدددة -يمنةةةا رمةةة

مبيةةةوتر فريةةةد يت ةةةو مةةة  4رقةةةا يةةةت إصةةةدارها بشةةة ل اةةةر،

ل امل البطاقة فا مسروف مؤم ومغل .
ل" .خددددمات العمدددالء" -تمنةةةا مر ةةة ا تصةةةال الةةةذ ،قمنةةةا بإعةةةداده لماةةةاعدتل فةةةا طلباتةةةل وااتفاةةةاراتل المتمل ةةةة
بالبطاقة.
 .العملة األجنبية -تمنا عملة غير اللاير الممانا.
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 .الجهة المصدرة -البنل الوطنا الممانا ش. .ع .ع ،وها اللهة التا تصدر البطاقة.
س .تطبيددددق الهدددداتف المحمددددول -يمنةةةةا تطبيةةةة الهةةةةاتف الم مةةةةول مةةةة البنةةةةل الةةةةوطنا الممةةةةانا والةةةةذ ،يتةةةةي لةةةةل
الوصول إلد مملومات ول بطاقة الدف الماب بااتخدا تفاصيل ال ماية.
ع .الرصدددديد السددددلبي -يمنةةةةا  ،رصةةةةيد مةةةةدي ينةةةةتج عنةةةةدما

ت ةةةةو هنةةةةال مةةةةوال افيةةةةة فةةةةا بطاقتةةةةل وت ةةةةو

المماملة قد تمت مماللتها وتخليصها.
ف .نقطة البيع -تمنا اللها الطرفا لن طة البي .
ص .البرندددام  -يمنةةةا بطاقةةةة مااةةةتر ارد ت فيةةة ا انترناشةةةيونال الم ةةةدودس و  ،مةةة الهي ةةةات ذات الصةةةلة التةةةا ي ةةةو
البنةةل مرخصةةا لهةةا بشةة ل صةة ي والتةةا يوافةة

امةةةل البطاقةةة علةةد ا لتةة ا بال واعةةد واللةةوا

والتا تاتخد للخص ل ااب البطاقة خالل التواريخ الاارية المو

الخاصةةة بهةةةا،

ة علد البطاقة.

 .رمدددوز األمدددان -وهةةةا تمنةةةا رقةةة التمريةةةف الشخصةةةا للبطاقةةةة ورمةةةو المةةةرور و لمةةةات المةةةرور للوصةةةول إلةةةد
ااب بطاقة الدف الماب الخاصة بل.
ر .تفاصددديل الحمايدددة -تمنةةةا المملومةةةات التةةةا ت ةةةو بتوفيرهةةةا عنةةةد الت ةةةد بطلةةةب لل صةةةول علةةةد البطاقةةةة وتفميلهةةةا ،
ألغرا

الت

م هويتل  ،و  ،تغييرات ت إلراؤها علد هذه المملومات.

ش .الخدددددمات -تمنةةةةا  ،خةةةةدمات م دمةةةةة مةةةة قبلنةةةةا (او مةةةة قبةةةةل م ةةةةدما الخدمةةةةة لصةةةةال اللهةةةةة المصةةةةدرس و
البرنةةةةامج) فيمةةةةا يتملةةةة بالبطاقةةةةة ،وهةةةةا تشةةةةمل نسةةةةا ا اةةةةتلابة الصةةةةوتية التفاعليةةةةة (وهةةةةو متةةةةوفر بةةةةاللغتي
اإلنللي يةةةة والمربيةةةة) ومر ةةة ا تصةةةال الةةةذ ،يةةةت تشةةةغيل مةةة قبةةةل البرنةةةامج ويم ةةة الوصةةةول إليةةة بااةةةتخدا
تفاصيل األما .
ت .الرسائل النصية القصيرة -تمنا خدمة الراا ل ال صيرس التا يوفرها م د خدمة هاتفل الم مول.
 .المعاملددة ريددر المصددر بهددا -تمنةةا مماملةةة غيةةر مصةةرض بهةةا مةة لانبةةل ،ول نهةةا

تت ةةم

 ،مماملةةة ت ةةو

بها نت و  ،شخص ي و بإلراء المماملة بممرفتل ومواف تل.
خ .نحدددن -وتمنةةةا اللهةةةة المصةةةدرس ،ومةةةا لةةة يشةةةير الاةةةيا إلةةةد خةةةالف ذلةةةل ،فإنهةةةا تشةةةمل ي ةةةا  ،و يةةةل يممةةةل
نيابة ع اللهة المصدرس.
ذ .أنت -تمنا امل البطاقة.
 .1-1مةةةا لةةة يشةةةر الةةةنص علةةةد خةةةالف ذلةةةل  ،فةةةإ

افةةةة المبةةةال الماليةةةة فةةةا هةةةذه الشةةةروط واأل ةةةا هةةةا بةةةاللاير

الممانا.
 .1-2افةةةة اإلشةةةارات إلةةةد األيةةةا و األوقةةةات و الفتةةةرات ال منيةةةة فةةةا هةةةذه الشةةةروط واأل ةةةا يةةةت ت ديةةةدها وف ةةةا
للتوقيت الراما لالطنة عما .
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 .2مقدمة
 .1-2ت

هذه الشروط واأل ا ااتخدا البطاقة.

 .2-2نت تواف علد ا لت ا بهذه الشروط واأل ا عند الت د بطلب لل صول علد البطاقة.
 .3قابلية تطبيق الشروط واألحكام
افةةةة التاةةةهيالت التةةةا يوفرهةةةا البنةةةل أل ،شةةةخص فيمةةةا يتملةةة بةةةا ،بطاقةةةة و اةةةاب بطاقةةةة تخ ةةة للشةةةروط
واأل ةةا  ،والتةةا مةة

لةةل التا يةةد علةةد الرغبةةة فةةا ااةةتخدامها و ااةةتخدا البطاقةةة ،قةةا م ةةد الطلةةبت ع ةةو

البطاقةةةة بةةةةالتوقي علةةةد ااةةةةتمارس طلةةةب ال صةةةةول علةةةد بطاقةةةةة البنةةةل الةةةةوطنا الممةةةانا وت و بو ةةةة توقيمةةةة
علد البطاقة.
 .4التقدم بطلب للحصول على البطاقة وتفعيلها
 . 1-4يةةةت تنشةةةيط البطاقةةةة بمةةةد قبولنةةةا لطلبةةةل الم ةةةد فةةةا فةةةروع البنةةةل الةةةوطنا الممةةةانا و مةةة خةةةالل تطبيةةة
الهةةاتف الم مةةول و  ،م تةةب آخةةر للبنةةل الةةوطنا الممةةانا مةةا هةةو م ةةدد مةة وقةةت خةةر والت ةة مةة
هويتةةةل .واةةةت تاج إلةةةد ت ويةةةدنا بتفاصةةةيل افيةةةة لتم يننةةةا مةةة الت ةةة مةةة هويتةةةل  ،بمةةةا فةةةا ذلةةةل علةةةد
اةةةبيل المثةةةال

ال صةةةر تفاصةةةيل ماةةةتندات الهويةةةة الخاصةةةة بةةةل (علةةةد اةةةبيل المثةةةال لةةةوا الاةةةفر و

تفاصةةةيل البطاقةةةة الشخصةةةية) قبةةةل

نةةةتم

مةةة تنشةةةيط بطاقتةةةل .واةةةيت ت ويةةةدل بالم يةةةد مةةة التفاصةةةيل

ع الهوية غير المتصلة باإلنترنت إذا اقت د األمر.
 . 2-4اةةةت تاج إلةةةد ااةةةتخدا رقةةة التمريةةةف الشخصةةةا الخةةةاص ببطاقتةةةل إللةةةراء عمليةةةات الشةةةراء مةةة خةةةالل
ن ةةةاط البيةةة وعنةةةد اةةة ب األمةةةوال الن ديةةةة مةةة

لهةةة س الصةةةرف ا لةةةا بااةةةتخدا بطاقةةةة الةةةدف الماةةةب .

ينبغةةةا عليةةةل فةةةس رقةةة التمريةةةف الشخصةةةا للبطاقةةةة فةةةا ذا رتةةةل لمنةةة ا اةةةتخدا غيةةةر المصةةةرض بةةة
للبطاقة.
 .3-4بملةةةرد ااةةةت مالل بنلةةةاض لخطةةةوات التطبيةةة

و إللةةةراءات تنفيةةةذ المماملةةةة بفةةةرع البنةةةل الةةةوطنا الممةةةانا

و مةةة خةةةالل تطبيةةة الهةةةاتف الم مةةةول ،وا نتهةةةاء مةةة ت ديةةةد هويتةةةل بشةةة ل إيلةةةابا عبةةةر اإلنترنةةةت و ت
و شخصةةةيا  ،اتصةةةب البطاقةةةة فةةةا و ةةةمية "فةةةا انتسةةةار التنشةةةيط" .ايصةةةب بإم انةةةل تفميةةةل وت ميةةةل
األمةةةوال إلةةةد بطاقتةةةل مةةة خةةةالل تطبيةةة الهةةةاتف الم مةةةول للبنةةةل الةةةوطنا الممةةةانا ،وقةةةد ي ةةةو هنةةةال
تاخير فا هذا إذا ل يت التمرف عليل شخصيا.
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 .5البطاقة:
 5-1البطاقة ها ملل للبنل ويلب تاليمها للبنل عند الطلب.
 5-2باإل ةةةافة إلةةةد البنةةةود والشةةةروط  ،يخ ةةة إصةةةدار وااةةةتخدا البطاقةةةة للتوليهةةةات التنسيميةةةة المممةةةول بهةةةا
م وقت خر.
5-3

يلةةةو لم ةةةو البطاقةةةة ت ةةةت  ،سةةةرف مةةة السةةةروف
آخةةةر ،مةةةا يلةةةب عليةةة

ياةةةم بااةةةتخدا البطاقةةةة مةةة قبةةةل  ،شةةةخص

يوقةةة علةةةد سهةةةر البطاقةةةة فةةةور ااةةةتالمها و

يتا ةةةد مةةة ا

تفةةةاس بهةةةا بصةةةورس

آمنة.
 5-4ي ةةةتفس البنةةةل ي ةةةا بةةةال

 ،طلةةةب اةةةتبدال البطاقةةةة و تلديةةةدها اةةةب ت ةةةديره ،دو

فةةةا رفةةة

ي و م طرا علد اإلطال لت ديد  ،ابب لرف ها.
 5-5إذا راد ع ةةةةو البطاقةةةةة ،أل ،اةةةةبب ةةةةا  ،التوقةةةةف عةةةة ااةةةةتخدا البطاقةةةةة و رغةةةةب فةةةةا إلغا هةةةةا ،فإنةةةة
اةةةي و هةةةو و ةةةده الماةةة ول عةةة إبطةةةال البطاقةةةة عةةة طريةةة إتالفهةةةا بمةةةد إشةةةمار البنةةةل بةةةذلل .وفةةةا الةةةة
ت بةةد راةةو علةةد البطاقةةة بمةةد عةة ع ةةو البطاقةةة بانةة قةةد قةةا بإتالفهةةا ،اةةي و ع ةةو البطاقةةة ماةةؤو
ليةةةا عةةة الراةةةو المت بةةةدس علةةةد البطاقةةةة ،اةةةواء ةةةا ذلةةةل ناتلةةةا عةةة اةةةوء ا اةةةتخدا
ا قد ت إعال البنل بإتالف البطاقة

 ،او مةةةا إذا

.

 5-6بنةةاء علةةةد طلةةب صةةةا ب ال اةةاب ،يلةةةو للبنةةةل اةةب ت ةةةديره الخةةاص ،إصةةةدار بطاقةةات و رقةةةا تمريةةةف
شخصةةا خةةرى اةةتخدامها مةة قبةةل الشةةخصت األشةةخاص الةةذي تةةت تاةةميته مةة قبةةل صةةا ب ال اةةاب
وف ا للشروط واأل ا .
 .6استخدام البطاقة
 1-6يلةةةب توقيةةة البطاقةةةة مةةة قبةةةل امةةةل البطاقةةةة فةةةور ااةةةتالمها ،و يلةةةو ااةةةتخدامها إ مةةة قبةةةل امةةةل
البطاقةةة الم ةةدد الةةذ ،يسهةةر ااةةم علةةد ولةة البطاقةةة وذلةةل وف ةةا لشةةروط هةةذه ا تفاقيةةة ال ا مةةة فةةا وقةةت
ا اةةةتخدا ؛ و ةةةم الرصةةةيد المتةةةوفر للبطاقةةةة مةةةا هةةةو مو ةةة ل امةةةل البطاقةةةة مةةة قبةةةل البنةةةل مةةة وقةةةت
خر خالل فترس الصال ية التا تسهر علد البطاقة.
 2-6مةةة مراعةةةاس ةةة البنةةةةل  ،وف ةةةا لت ةةةديره المطلةةةة ودو إشةةةمار ماةةةب  ،يلةةةو للبنةةةةل اةةة ب ال ةةة فةةةةا
ااةةةتخدا البطاقةةةة بشةةة ل مؤقةةةت و دا ةةة  ،و رفةةة

 ،طلةةةب لل صةةةول علةةةد تفةةةوي

أل ،راةةةو ممينةةةة

للبطاقة.
 3-6ل ة ي ةةم البنةةل الاةةل و الخةةدمات التةةا يةةت شةةراؤها ع ة طري ة البطاقةةة و ي ةةو بتاةةوية الن اعةةات بةةي
املا البطاقات وشر ة التامي

و  ،طرف آخر فا هذا الشا .
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 4-6يلةةةو ااةةةتخدا البطاقةةةة ( )1ف ةةةط مةةة خةةةالل رصةةةيد البطاقةةةة المتةةةاض  ،و ( )2خةةةالل فتةةةرس الصةةةال ية التةةةا
ت تسهيرها علد البطاقة.
 5-6ي ةةةدد ةةة ع ةةةو البطاقةةةة فةةةا ااةةةتخدا البطاقةةةة فةةةا الةةةة اإلنهةةةاء بمولةةةب البنةةةد  18دنةةةاه  ،و فةةةا الةةةة
ف د البطاقة و ارقتها.
 6-6بهةةةذا يطلةةةب ع ةةةو البطاقةةةة
إلد

يةةةت إصةةةدار بطاقةةةات لديةةةدس وت و بديلةةةة ل ةةةل ع ةةةو مةةة

ع ةةةاء البطاقةةةة

يت إخطار البنل م قبل صا ب ال ااب بخالف ذلل.

 7-6يت مةةةةل ع ةةةةو البطاقةةةةة الماةةةةؤولية ال املةةةةة عةةةة ا اةةةةتخدا غيةةةةر المشةةةةروع للبطاقةةةةة بمةةةةا يتمةةةةار
الشةةةروط واأل ةةةا ويتمهةةةد ويوافةةة علةةةد تمةةةوي

البنةةةل عةةة

 ،خاةةةارس و

مةةةة

ةةةرر و فا ةةةدس و ت ويةةةل و

 ،راةةةو ماليةةةة خةةةرى قةةةد يت بةةةدها البنةةةل و ت و يمةةةانا منهةةةا مةةة قيةةةا ع ةةةو البطاقةةةة بمخالفةةةة الشةةةروط
واأل ا .
 8-6اةةةيت ت ديةةةد ال ةةةد األدنةةةد وال ةةةد األقصةةةد للمبلةةة الةةةذ ،يم ةةة الوصةةةول إليةةة مةةة خةةةالل راةةةو وا ةةةدس ت
متمةةةددس علةةةد البطاقةةةة اةةةب الت ةةةدير المطلةةة للبنةةةل ،وي ةةةدد البنةةةل اةةةب ت ةةةديره المطلةةة عةةةدد الممةةةامالت
الماموض بها خالل فترس م الوقت.
 9-6ي ةةةتفس البنةةةل لنفاةةة بالاةةةلطة الت ديريةةةة المطل ةةةة وال ريةةةة فةةةا رفةةة

و قبةةةول  ،طلبةةةات تةةةرخيص علةةةد

البطاقة دو ت ديد  ،ابب.
 10-6ي ةةةةتفس البنةةةةل ،اةةةةب ت ةةةةديره المطلةةةة ودو إخطةةةةار ماةةةةب  ،ب ةةةة ال يةةةةا فةةةةا  ،وقةةةةت باةةةة ب ةةةة
ع ةةو البطاقةةة فةةا ااةةتخدا البطاقةةة مةةا ي ةةتفس بةةال
ااتخدا البطاقة و رف

من ال

فةةا إبةةالأ  ،شةةخص عةة اةة ب هةةذا ال ةة فةةا

فا ااتخدامها.

 .7تحميل ونقل األموال
 7-1مةةة

لةةةل ااةةةتخدا بطاقتةةةل إللةةةراء عمليةةةات الشةةةراء و الاةةة ب الن ةةةد ، ،يلةةةب ت ميةةةل األمةةةوال علةةةد

بطاقة الدف الماب الخاصة بل.
 7-2يلةةةو ااةةةتخدا البطاقةةةة ،وف ةةةا أل ،راةةةو اةةةارية ،فةةةا اةةة ب الن ةةةود مةةة

 ،لهةةةا صةةةرف آلةةةا يمةةةر

شةةةمار البرنةةةامج ،وعالمةةةة ال بةةةول وت و دفةةة ثمةةة الاةةةل والخةةةدمات لةةةدى المؤااةةةات التلاريةةةة ،بمةةةا فةةةا
ذلةةةل عبةةةر اإلنترنةةةت ،والةةةذي ي بلةةةو بطاقةةةات النسةةةا إل ترونيةةةا .و تمتلةةةل اللهةةةة المصةةةدرس و البرنةةةامج
لهةةة س الصةةةرف ا لةةةا ون ةةةاط البيةةة  ،و تت مةةةل اللهةةةة المصةةةدرس والبرنةةةامج ماةةةؤولية

ةةةما قبولهمةةةا

للبطاقة.
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 7-3علةةةد الةةةرغ مةةة

عالمةةةة قبةةةول البرنةةةامج ،ف ةةةد

نةةة قةةةد يةةةت عةةةر

البلةةةدا

تممةةةل البطاقةةةة فةةةا بمةةة

والمناط اللغرافية بابب ال يود التا يفر ها البرنامج.
 7-4يرلةةةد مال سةةةة

البطاقةةةة لالاةةةتخدا اإلل ترونةةةا ف ةةةط ويلةةةب عةةةد ااةةةتخدامها فةةةا الممةةةامالت اليدويةةةة

و غير المتصلة باإلنترنت .باإل افة إلد ذلل  ،يلب عد ااتخدا البطاقة أل ،نشاط غير قانونا.
يم

7-5

إلغاء المماملة بملرد قيامل بالتصري بااتخدا البطاقة فا إلراء المماملة.

 7-6قةةد تةةتم

ي ةةا م ة ا اتفاةةار ع ة الرصةةيد فةةا بم ة

له ة س الصةةرف ا لةةا علةةد الةةرغ م ة

تةةوفر

هذا التاهيل يمتمد علد البلد والصراف ا لا الماتخد .
 7-7قد ت و هنال راو مات ة الدف (لمشغل الصراف ا لا) لممليات ا اتفاار ع الرصيد.
 7-8عنةةةدما يةةةت ااةةةتخدا البطاقةةةة فةةةا البةةةارات و المطةةةاع  ،قةةةد ي ةةةيف التةةةالر تل ا يةةةا ناةةةبة إ ةةةافية (عةةةادس،
ول ةةة لةةةيس بال ةةةرورس )٪20 ،راةةةو خدمةةةة متوقمةةةة و إ راميةةةة يةةةت خصةةةمها وت صةةةيلها مةةة البطاقةةةة.
وإذا انةةت راةةو الخدمةةة الفمليةةة و اإل راميةةة الخاصةةة بةةل قةةل  ،ف ةةد ي ةةو

 ،لةة ء غيةةر ماةةتخد مةة

راو الخدمة و المبل الم د غير متاض مؤقتا.
ت بةةةل بمةةة

 7-9قةةةد

البطاقةةةة لهةةةذا الغةةةر

الشةةةر ات البطاقةةةة واةةةيلة إللةةةراء تفةةةوي
 ،قةةةد ت ةةةو بمةةة

تةةةالير الاةةةيارات) بةةةإلراء تفةةةوي

ماةةةب علةةةد النف ةةةات .وإذا تةةة ااةةةتخدا

الشةةةر ات (مثةةةل الفنةةةاد وخطةةةوط الةةةر الت الب ريةةةة وشةةةر ات

ماةةةب للمبلةةة الم ةةةدر للفةةةاتورس النها يةةةة ،وهةةةذا المبلةةة اةةةي و غيةةةر

متاض مؤقتا .وايت خص المبل الفملا للفاتورس النها ية ف ط م المبل عند اداد الفاتورس النها ية.
 7-10عنةةةد ااةةةتخدا البطاقةةةة لشةةةراء الب ةةةا للتاةةةلي عةةة طريةةة البريةةةد و عبةةةر اإلنترنةةةت ،قةةةد يةةةت إ ةةةافة
 ٪10تل ا يةةةا بوااةةةطة التةةةالر راةةةو تاةةةلي متوقمةةةة .وإذا انةةةت راةةةو التاةةةلي الفمليةةةة قةةةل ،ف ةةةد ي ةةةو
 ،فر غير ماتخد غير متاض مؤقتا.
تمتبةةةر بطاقةةةة الةةةدف الماةةةب بطاقةةةة ا تمةةةا  ،ورهنةةةا علةةةد ولةةةود رصةةةيد اةةةلبا بالبطاقةةةة ،فةةةإ

7-11

افةةةة

ااةةةتخدامات البطاقةةةة ات تصةةةر علةةةد المبلةةة الةةةذ ،تةةة ت ميلةةة ماةةةب ا وموقوفةةةا علةةةد رصةةةيد البطاقةةةة و ،
قيةةةود خةةةرى مشةةةار إليهةةةا فةةةا هةةةذه الشةةةروط واأل ةةةا  .اةةةت و ماةةةؤو عةةة

 ،مبلةةة مةةة الرصةةةيد

الاةةةلبا باإل ةةةافة إلةةةد  ،ت ةةةاليف وفا ةةةدس نت ملهةةةا عنةةةد ااةةةترداد المبلةةة الةةةذ ،تةةةدي لنةةةا بةةة و م اولةةةة
ااترداده منل.
 7-12يم
7-13

ااتخدا البطاقة إللراء عمليات الشراء والا ب بااتخدامها وف ا لهذه الشروط واأل ا .
يم ةةة ااةةةتخدا البطاقةةةة إللةةةراء الممةةةامالت إ إذا ةةةا مبلةةة األمةةةوال افيةةةا إللةةةراء المماملةةةة .و نةةةت

توافةةة علةةةد عةةةد إلةةةراء و م اولةةةة إلةةةراء ممةةةامالت تتلةةةاو األمةةةوال المتا ةةةة .وفةةةا الةةةة سهةةةور
رصةةيد اةةلبا ،بمةةد  ،مماملةةة ممتمةةدس م ة قبلةةل ،يصةةب الرصةةيد الاةةلبا النةةاتج علةةد الفةةور عبةةارس عةة
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دي ة تدفم ة إلينةةا ،ون ة ن ةةتفس بةةال

فةةا ااةةترداد هةةذا الةةدي ع ة طري ة خص ة األمةةوال المتةةوفرس فةةا

 ،م فسة عملة خرى.
ا .يصب الرصيد الالبا الناتج علد الفور دينا تدفم لنا
ب .ينبغا عليل اتخاذ افة الخطوات المم ولة لوقف الممامالت الال ة؛ و
ج .ينبغا عليل علد الفور وبدو تاخير اداد الديو التا تدي بها لنا.
د.

يم

ااتخدا البطاقة فا عمليات الشراء المتمل ة بالم امرس و الترفي للبالغي .

 .8إدارة أموالك:
 1-8يم نةةل الت ة م ة ممةةامالت بطاقتةةل ورصةةيد موالةةل و يةةة مبةةال م ملةةة فةةا اةةاب البطاقةةة عةة طريةة
الةةةدخول إلةةةد ال ااةةةب مةةة خةةةالل تطبيةةة الهةةةاتف الم مةةةول مةةة البنةةةل الةةةوطنا الممةةةانا و عةةة طريةةة
ا تصال بمر

خدمة الممالء بالبنل الوطنا الممانا.

 .9الرسوم:
 1-9تشتمل الراو علد ل مما يلا:
 .تتةةالف الراةةو الطوعيةةة مةة

 ،راةةو ماةةت ة الةةدف مةة قبةةل ع ةةو البطاقةةة للبنةةل مةة وقةةت خةةر

بمةةةا فةةةا ذلةةةل علةةةد اةةةبيل المثةةةال

ال صةةةر ( )1قيمةةةة  ،عمليةةةة شةةةراء للاةةةل و ت و الخةةةدمات تةةةت

وف ةةةا لتمليمةةةات مماملةةةة )2( ،مبلةةة  ،اةةةلفة ن ديةةةة م دمةةةة وف ةةةا ألمةةةر مماملةةةة ، )3( ،مبلةةة آخةةةر يةةةت
ت ميلةةة علةةةد اةةةاب البطاقةةةة بمولةةةب تمليمةةةات مماملةةةة  ، )4( ،مبلةةة يطلةةةب مةةة البنةةةل خصةةةم مةةة
ااب البطاقة والذ ،ي و البنل قد قا بدفم م دما بناء علد هذا الطلب .
ب .تشةةةمل الراةةةو غيةةةر الطوعيةةةة علةةةد اةةةبيل المثةةةال

ال صةةةر  ، )1( ،راةةةو يت ا ةةةاها البنةةةل فيمةةةا

ي تملةةةة ب اةةةةاب البطاقةةةةة و البطاقةةةةة  ،بمةةةةا فةةةةا ذلةةةةل ا ن ةةةةما و ا اةةةةتبدال الاةةةةنو ،،اةةةةواء تةةةة
شةةةراؤها و ال صةةةول عليهةةةا مةةة قبةةةل ع ةةةو البطاقةةةة مةةة مؤااةةةات الخدمةةةة بمةةةا فةةةا ذلةةةل  ،تةةةاخير
فا التالي  ،وعد التالي  ،وعد ااتال الب ا

و ااتال ب ا مميبة.

 2-9ي ةةةةو اةةةةلل البنةةةةل لمبلةةةة  ،راةةةةو  ،فةةةةا الةةةةة عةةةةد ولةةةةود خطةةةةا وا ةةةة  ،نها يةةةةا ومل مةةةةا لم ةةةةو
البطاقة ،وي و نها يا فا  ،الة ي و فيها البنل قد نفذ  ،مدفوعات بمولب راو طوعية.
 3-9عنةةةد إتمةةةا و الرغبةةةة فةةةا إتمةةةا شةةةراء  ،اةةةلمة و ا اةةةتفادس و الرغبةةةة فةةةا ا اةةةتفادس مةةة خةةةدمات عةةة
طريةة ااةةتخدا البطاقةةة ،اةةيت إصةةدار فةةواتير لم ةةو البطاقةةة فةةا شةةف اةةاب البطاقةةة الشةةهر .،وبمةةا
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عمليتةةةا الشةةةراء واإللغةةةاء همةةةا مماملتةةةا منفصةةةلتا  ،فاةةةوف يتمةةةي علةةةد ع ةةةو البطاقةةةة دفةةة ثمةةة
الشةةةراء وف ةةةا للفةةةواتير .بالناةةةبة أل ،إلغةةةاء

ةةة  ،اةةةيت خصةةة المبلةةة ف ةةةط مةةة

اةةةاب البطاقةةةة (ناقصةةةا

راو اإللغاء  ،إ ولدت) عند ااتالمها م مؤااات الخدمة ت البنل المشتر.،
 4-9يت مةةل ةةةل مةةة صةةةا ب ال اةةاب ،وع ةةةوت ع ةةةاء البطاقةةةة الماةةؤولية بالت ةةةام وا نفةةةراد بةةةا يةةةدفموا
للبنةةل افةةة المبةةال التةةا تةة خصةةمها  ،مةةا لةة يةةت التنةةا ع عليهةةا مةة قبةةل ع ةةو البطاقةةة وف ةةا للف ةةرس 16
( )3-16دناه.
 5-9اةةةيت ت ويةةةل مبلةةة  ،مماملةةةة بطاقةةةة مت بةةةدس بمملةةةة خةةةرى غيةةةر الةةةلاير الممةةةانا باةةةمر صةةةرف ي ةةةدده
البرنةةةةةةةةامج  ،مةةةةةةةةا فةةةةةةةةا التةةةةةةةةاريخ الةةةةةةةةذ ،يةةةةةةةةت فيةةةةةةةة خصةةةةةةةة المماملةةةةةةةةة مةةةةةةةة

اةةةةةةةةاب البطاقةةةةةةةةة.

 .10االتعاب:
 1-10نةةت تواف ة علةةد الةةدف وتخولنةةا للخص ة مةة المبةةال م ابةةل الراةةو الم ةةددس فةةا لةةدول الراةةو بملةةرد
يت ت بدها ،وما ل ينص علد خالف ذلل  ،ايت خص لمي الراو باللاير الممانا.
 .11الحدود:
 1-11ي ةةدد ممسةةة مشةةغلا لهةةة س الصةةرف ا لةةةا ال ةةةد األدنةةد وال ةةةد األقصةةد للمبةةةال التةةا يم ةةة ال صةةةول
عليهةةا فةةا مماملةةة وا ةةدس .وقةةد ت ةةو هةةذه المبةةال م ةةددس ي ةةا (فةةا بم ة

البلةةدا ) م ة خةةالل

ةةوابط

تنسيمية.
 .12تعليمات المعامالت:
 12-1تت م تمليمات المماملة يا مما يلا:
( )1فةةةةا الةةةةة شةةةةراء الاةةةةل وت و الخةةةةدمات  ،اةةةةلل مبلةةةة هةةةةذه المشةةةةتريات الةةةةذ ،ي ةةةةو بإعةةةةداده
الشةةةخص الةةةذ ،قةةةا بتةةةوفير هةةةذه األشةةةياء وت ديمةةة إلةةةد البنةةةل )2( ،مةةةدخالت ااةةةوب البنةةةل مةةة
هةةةذه التمليمةةةات و ( ( ، )3تمليمةةةات خةةةرى يطلةةةب مةةة البنةةةل تفميلهةةةا والتةةةا يفمالهةةةا البنةةةل بنةةةاء
علد هذا الطلب.
 12-2اةةي د البنةةل رقةة تمريةةةف شخصةةا إلةةد ع ةةو البطاقةةةة ليةةت ااةةتخدام مةة البطاقةةةة عنةةد تنفيةةذ تمليمةةةات
المماملةةة فةةةا م طةةة مبيةةةوتر .و يلةةو لم ةةةو البطاقةةة ت ةةةت  ،سةةرف مةةة السةةروف اإلفصةةةاض عةةة
رق التمريف الشخصا الخاص ب أل ،شخص آخر.

11 | P a g e

 12-3اةةي و اةةةلل البنةةةل الخةةةاص بةةةا ،تمليمةةةات مماملةةةة يةةت تنفيةةةذها با رتبةةةاط مةةة رقةةة التمريةةةف الشخصةةةا
مل ما لم و البطاقة فيما يتمل بمواقب .
 .13جودة السلع والخدمات:
يت مةةةل البنةةةل بةةةا ،ةةةال مةةة األ ةةةوال  ،ماةةةؤولية عةةة الب ةةةا

1-13

و

و الخةةةدمات

ةةةما الب ةةةا

التةةةا تةةة شةةةراؤها و ال صةةةول عليهةةةا مةةة قبةةةل ع ةةةو البطاقةةةة مةةة مؤااةةةات الخدمةةةة بمةةةا فةةةا ذلةةةل ،
تاخير فا التالي و عد التالي و عد ااتال الب ا

و ااتال  ،ب ا تالفة.

 2-13تاةةةهيل البطاقةةةة هةةةو ملةةةرد تاةةةهيل ي ةةة اد لم ةةةو البطاقةةةة لشةةةراء الاةةةل و ال صةةةول علةةةد الخةةةدمات ،و
يةةةوفر البنةةةل ،

ةةةما

و ي ةةةد  ،تمهةةةد فيمةةةا يتملةةة بةةةاللودس ،و التاةةةلي و غيرهةةةا للب ةةةا التةةةا تةةة

شةةةراؤها وت و الخةةةدمات الم دمةةةة ، .نةةة اع ينشةةةا فيمةةةا يتملةةة بالاةةةل المشةةةتراس و ت و الخدمةةةة الم دمةةةة
ينبغا لا م قبل ع و البطاقة م مؤااة الخدمات ذات الصلة.
يمفةةةا ولةةةود  ،نةةة اع ع ةةةو البطاقةةةة مةةة الت امةةة بةةةدف لميةةة الراةةةو ويوافةةة ع ةةةو البطاقةةةة علةةةد

3-13

دف هذه الراو علد الفور  ،بغ

النسر ع

 ،ن اع و مطالبة ممل ة علد اإلطال .

 4-13تسةةةل األشةةةياء التةةةا يةةةت شةةةراؤها بااةةةتخدا البطاقةةةة مل ةةةا للبنةةةل إلةةةد

يةةةت اةةةداد الراةةةو الخاصةةةة بةةةذلل

م قبل ع و البطاقة إلد البنل.
 .14مسؤولية االستبعاد:
مةةة عةةةد اإلخةةةالل بمةةةا اةةةب ،
يتمل با ،خاارس و

يت مةةةل البنةةةل  ،ماةةةؤولية مةةة

 ،نةةةوع انةةةت تلةةةاه ع ةةةو البطاقةةةة فيمةةةا

رر نال بش ل مباشر و غير مباشر ع :

 ، 1-14عيب فا  ،ال و خدمات م دمة؛
 2-14رف

شخص ما الوفاء بالبطاقة و قبولها.

 3-14إعطاء تمليمات المماملة م قبل ع و آخر خالف ع و البطاقة؛
 ، 4-14بيا ي دم  ،شخص يطلب إعادس البطاقة و  ،تصرف ي و ب  ،شخص با قترا مم ؛
 5-14مماراةةةة البنةةةل ل ةةة فةةةا طلةةةب تاةةةلي البطاقةةةة قبةةةل تةةةاريخ انتهةةةاء صةةةال يتها المن ةةةوش علةةةد ولههةةةا،
اةةةواء تةةة ت ةةةدي هةةةذا الطلةةةب و ا اتاةةةال و ت و شةةةراؤه مةةة قبةةةل البنةةةل و مةةة قبةةةل  ،شةةةخص و ،
م طة مبيوتر.
 6-14مماراة البنل ل

فا إنهاء  ،بطاقة و ااب البطاقة بمولب الف رس  29دناه،
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ةةةرر علةةةد بطاقةةةة الةةةدف الماةةةب  ،و علةةةد شخصةةةية و اةةةممة ع ةةةو البطاقةةةة باةةةبب ااةةةترلاع

، 7-14

البطاقة ،و  ،طلب إلعادتها و رف

 ،شخص لاليفاء و قبول البطاقة؛

 ، 8-14ت ريةةةف ،و بيةةةا غيةةةر صةةة ي  ،و خطةةةا ،و ةةةذف أل ،تفاصةةةيل يفصةةة عنهةةةا البنةةةل بمولةةةب البنةةةد
 16دناه.
 .15الكشف عن المعلومات:
 15-1ي ةةةتفس البنةةةل باةةةرية افةةةة تفاصةةةيل الممةةةامالت و التمامةةةل بةةةي م ةةةد الطلةةةب ت ع ةةةو البطاقةةةة والبنةةةل
بال ةةةدر الةةةذ ،يتطلبةةة ال ةةةانو  .وبغةةة

النسةةةر عمةةةا اةةةب ذ ةةةره ،يخةةةول ع ةةةو البطاقةةةة ت م ةةةد الطلةةةب

بمولب البنل بت دي مملومات ول م د الطلب و ت و ااب البطاقة أل:،
 1-1-15م تب و فرع أل ،شر ة ت مؤااة مرتبطة بالبنل.
 2-1-15بنل و مؤااات مالية و م تب مدي .
 3-1-15متنةةةا ل إليةةة
أل ،م

ي ةةةا و م تةةةرض مةةة قبةةةل البنةةةل و مشةةةارل و مشةةةارل فرعةةةا فةةةا و م ةةةوا ل

و البنل فيما يتمل ب ااب البطاقة.

 4-1-15و يةةةةل و م ةةةةاول و م ةةةةد خدمةةةةة بمولةةةةب مهمةةةةة تتاةةةة بالاةةةةرية للبنةةةةل و أل ،شةةةةر ة ذات
صلة؛
 5-1-15الطة إشرافية و تنسيمية ،
 6-1-15شخص و هي ة ق ا ية.
 15-2ي ةة للبنةةةل اإلعةةةال عةةة الفةةةا ي فةةةا  ،ملةةةة يةةت إطالقهةةةا بالواةةةا ل التةةةا يةةةرى البنةةةل نهةةةا منااةةةبة،
وبالتالا ي و البنل بإبالأ الفا ي م خالل قنوات ا تصال التا يراها مناابة.
 .16المنازعات:
 ، 1-16راةةو و طلبةةات دفةة خةةرى تاةةتلمها منشةةاس خدمةةة مةة قبةةل البنةةل للةةدف  ،تمتبةةر دلةةيال قاطمةةا علةةد
الراةةةو الماةةةللة فةةةا ذلةةةل الطلةةةب قةةةد تةةة ت بةةةدها بشةةة ل صةةة ي فةةةا تلةةةل المؤااةةةة لةةةذلل المبلةةة
وبوااةةةطة ع ةةةو البطاقةةةة المشةةةار إليةةة فةةةا هةةةذه الراةةةو و  ،طلةةةب آخةةةر ،اةةةب م ت ةةةد ال ةةةال،
بااةةةتخدا البطاقةةةة إ فةةةا الةةةة ف ةةةدا البطاقةةةة ،و تمر ةةةها للاةةةرقة و إاةةةاءس ااةةةتخدامها عةةة طريةةة
ا

تيةةال  ،وفةةا تلةةل ال الةةة ي ة عةةبء اإلثبةةات علةةد عةةات ع ةةو البطاقةةة .يت ةةم طلةةب الةةدف ا خةةر

المشةةار إليةة فةةا هةةذا البنةةد  ،ولميةة المةةدفوعات المتمل ةةة بالنف ةةات الماةةموض بهةةا التةةا يت بةةدها ع ةةةو
البطاقة لدى مؤااة خدمات ،ع طري ااتخدا البطاقة ول يت تاليلها راو .
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 2-16ا ةي و توقيةة ع ةةو البطاقةةة علةةد تمليمةةات المماملةةة هةةذه باإل ةةافة إلةةد رق ة البطاقةةة دلةةيال قاطمةةا بةةي
البنةةل وع ةةةو البطاقةةةة فيمةةةا يتملةةة بمةةةدى الماةةةؤولية التةةةا يت بةةةدها ع ةةةو البطاقةةةة و يطلةةةب مةةة البنةةةل
ةةما

ي ةةو ع ةةو البطاقةةة قةةد تل ةةد الاةةل التةةا تةة شةةراؤها ت اةةيت شةةراؤها علةةد الن ةةو الوالةةب

و تل د الخدمة التا صب ت متا ةت اتصب متا ة بالصورس التا تر ا ع و البطاقة.
 3-16إذا لةةة يوافةةة ع ةةةو البطاقةةةة علةةةد الراةةة المشةةةار إليةةة فةةةا ال شةةةف ،فينبغةةةا إبةةةالأ البنةةةل بةةةذلل فةةةا
غ ةةةو  20يومةةةا مةةة تةةةاريخ شةةةف ال اةةةاب ،وإ فاةةةيت تفاةةةير ذلةةةل بةةةا ال شةةةف و افةةةة الراةةةو
ص ي ة.
 4-16التفةةةوي

بالخصةةة مةةة

اةةةاب ع ةةةو البطاقةةةة فيمةةةا يتملةةة بالراةةةو التةةةا تةةة ت ةةةديمها ت اةةةيت ت ةةةديمها،

والخدمةةةة التةةةا تمةةةت ا اةةةتفادس منهةةةا ت اةةةتت ا اةةةتفادس منهةةةا ،يةةةت ت ديمةةة مةةة قبةةةل ع ةةةو البطاقةةةة فةةةا
ش ل تمليمات مماملة و  ،ش ل آخر قد ي دده البنل.
 5-16لةةة يةةةت تةةةوفير قاةةةا ممةةةامالت البطاقةةةة األصةةةلية مةةة قبةةةل البنةةةل .وفةةةا الةةةة ولةةةود نةةة اع ،اةةةيت ت ةةةدي
الناةةةخة المطبوعةةةة ف ةةةط ةةةدليل ماةةةتند ،للخصةةة  ،بشةةةرط

ي ةةةد

امةةةل البطاقةةةة طلبةةةا خطيةةةا وف ةةةا للبنةةةد

 )3-18( 18عةةةةاله .ايت ا ةةةةد البنةةةةل راةةةة ااةةةةترلاع م ةةةةداره  4ريةةةةا ت ل ةةةةل طلةةةةب ااةةةةترلاع مةةةة
قبةةةل ع ةةةو البطاقةةةة .واةةةيت خصةةة الراةةةو مةةة

اةةةاب البطاقةةةة واةةةيت ااةةةتردادها ت التنةةةا ل عنهةةةا ف ةةةط

إذا تمةةت تاةةوية النةةة اع لصةةال ع ةةو البطاقةةةة وف ةةا لشةةةروط ا متيةةا المتمل ةةة بفةةة

الن اعةةات .اةةةي و

البنةةةل ببةةةذل لهةةةود فمليةةةة ومم ولةةةة فيمةةةا يتملةةة بمةةةد مواف ةةةة ع ةةةو البطاقةةةة علةةةد الراةةةو  ،وإذا قةةةرر
البنةةل بمةةد هةةذا اللهةةد

الراةةو المشةةار إليهةةا فةةا البيةةا صةة ي ة ،يةةت إبةةالأ هةةذا ال ةةرار إلةةد ع ةةو

البطاقة ،والذ ،ي و بمد ذلل دو
6-16

 ،تاخير ،بالدف بما فا ذلل  ،فا دس مات ة.

ي بل البنل  ،ماؤولية ع رف

 7-16لةةة تمفةةةا الشةةة اوى

 ،مؤااة خدمة قبول البطاقة.

ةةةد مؤااةةةة ت مؤااةةةات الخدمةةةة و  ،مطالبةةةة مةةة لانةةةب ع ةةةو البطاقةةةة

مؤااة الخدمة ،ع و البطاقة م

ةةةد

 ،الت ا تلاه البنل.
ةةل الن اعةةات التلاريةةة الدوليةةة،

 8-16عنةةد ااةةتال ن ة اع اةةار م ة ع ةةو البطاقةةة ،يلةةو للبنةةل وف ةةا أل ةةا

متةةد انطبةةة ذلةةل ،رد راةةةو المماملةةة وت ميةةةل مبلةة المماملةةةة علةةد اةةةاب ع ةةو البطاقةةةة .وفةةا الةةةة
تمثيةةةل المماملةةةة المةةةذ ورس مةةة قبةةةل البنةةةل الماةةةت وذ  ،ي ةةةتفس البنةةةل بةةةال
البطاقةةةة بمبلةةة المماملةةةة ،دو ت ةةةدي إشةةةمار لم ةةةو البطاقةةةة ويمتبةةةر

فةةةا ت ميةةةل اةةةاب ع ةةةو

ع ةةةو البطاقةةةة قةةةد ت بةةةد المماملةةةة

واةةةت ماةةةؤولية اةةةداد مبلةةة مثةةةل تلةةةل المماملةةةة مةةة الفا ةةةدس علةةةد عةةةات ع ةةةو البطاقةةةة .وي ةةةتفس البنةةةل
ذلل بال

فا

يخص م

ااب ع و البطاقة  ،م النف ات التا ت بدها فا هذا الصدد.
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 9-16فةةا الةةة فشةةل ااةةترداد المبةةال المدفوعةةة علةةد بطاقةةة الةةدف الماةةب الخاصةةة بالمميةةل ،لةة ي ةةو البنةةل
بشةةةطب المبلةةة إذا تةةة اإلبةةةالأ عةةة المماملةةةة المتنةةةا ع عليهةةةا علةةةد نهةةةا مماملةةةة ا تياليةةةة تنةةةدرج
ممايير البطاقة ال الية ول
 10-16فةةةا الةةةة رفةةة

ةةةم

ل يت التوقي علد سهر البطاقة م قبل المميل.

رد المبةةةال ،

يلةةةو شةةةطب الممةةةامالت ا

تياليةةةة المتنةةةا ع عليهةةةا إذا ةةةا

امةةةل

البطاقةةة ماةةلال فةةا الخةةدمات المصةةرفية عبةةر الراةةا ل النصةةية ال صةةيرس ول نةة تةةاخر فةةا اإلبةةالأ عةة
ا

تيال (بمد يومي م تاريخ إراال الراا ل ال صيرس) دو مبرر منااب.

 .17تغيير العنوان:
ينبغا علد ع و البطاقة إبالأ البنل ِّ
خطيا با ،تغيير فا ا ا و المنوا .
 .18البطاقة المفقودة والمسروقة:
 1-18إذا ف ةةةدت البطاقةةةة و اةةةرقت ،و صةةةب ت عر ةةةة لاةةةوء ا اةةةتخدا أل ،اةةةبب آخةةةر ،و إذا تةةة ال شةةةف
عةةة رقةةة التمريةةةف الشخصةةةا فةةةا خةةةر لهةةةذه الشةةةروط واأل ةةةا  ،ينبغةةةا علةةةد ع ةةةو البطاقةةةة

ي ةةةو

علةةةد الفةةةور بإخطةةةار خةةةدمات البطاقةةةة بالبنةةةل الةةةوطنا الممةةةانا (ش. .ع.ع) ،عبةةةر الهةةةاتف و الفةةةا س
و التل س.
 2-18يلةةةو للبنةةةل عنةةةد الت ةةة مةةة صةةة ة األمةةةر
ع

 ،م اي ات قد يتمر

ي ةةةو بتمليةةة

اةةةاب البطاقةةةة مؤقتةةةا ولةةة ي ةةةو ماةةةؤو

لها صا ب ال ااب فا هذا الشا .

 3-18إذا ف ةةةةدت البطاقةةةةة و اةةةةرقت  ،و صةةةةب ت عر ةةةةة لاةةةةوء ا اةةةةتخدا أل ،اةةةةبب آخةةةةر ،ينبغةةةةا علةةةةد
ع ةةو البطاقةةة إبةةالأ اللهةةةة المنفةةذس لل ةةانو بةةذلل وإراةةةال ناةةخة مةة هةةذا الةةةبالأ إلةةد البنةةل .واةةةي و
ع ةةو البطاقةةة ماةةؤو عةةة الراةةو المت بةةدس علةةةد البطاقةةة تةةد تةةاريخ ااةةةتال البنةةل لإلشةةمار الخطةةةا
الذ ،يو

تفاصيل ف دا

و ارقة البطاقة.

 4-18إذا تةة ت ةةةدي اشةةةمار الف ةةدا ت الاةةةرقة ت التوقيةةةف لاةةةوء ا اةةتخدا شةةةفهيا ،ينبغةةةا تا يةةده خطيةةةا للبنةةةل فةةةا
يةةو الممةةل التةةالا .فةةإذا لةة يةةت ااةةتال التا يةةد فةةا غ ةةو يةةو الممةةل التةةالا ،لةة ي بةةل البنةةل  ،نةة اع
فا هذا الشا .
5-18

يلةةو ااةةتخدا البطاقةةة التةةا يةةت المثةةور عليهةةا بمةةد اإلبةةالأ عةة ف ةةدانها و اةةرقتها ،واةةي و ع ةةو
البطاقة و ده ماؤو ع إبطال البطاقة بمد إبالأ البنل بذلل.

 6-18ي و ع و البطاقة ماؤو ع

م البطاقة ويتخذ افة الخطوات ل ما ذلل.
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 .19استبدال البطاقات:
 1-19فةةا الةةة ف ةةدا بطاقتةةل و تمر ةةها للاةةرقة و التلةةف ،يم نةةل طلةةب بةةديل عةة طريةة ا تصةةال بخدمةةة
الممةةةالء لل صةةةول علةةةد خدمةةةة ا اةةةتبدال الطار ةةةة ثنةةةاء ولةةةودل خةةةارج عمةةةا  .ويم نةةةل طلةةةب بطاقةةةة
بديلة ع طري

يارس  ،م فروع البنل الوطنا الممانا.

 .20إرالق البطاقة:
 1-20يم نةةةل إغةةةال بطاقتةةةل فةةةا  ،وقةةةت مةةة خةةةالل تطبيةةة الخدمةةةة المصةةةرفية عبةةةر الهةةةاتف الم مةةةول مةةة
البنةةةل الةةةوطنا الممةةةانا و ب يةةةارس  ،فةةةرع مةةة فةةةروع البنةةةل واةةةيت إغةةةال البطاقةةةة بمةةةد ذلةةةل .يرلةةةد
الرلةةةةوع إلةةةةد الراةةةةو وال يةةةةود الم ةةةةددس علةةةةد الموقةةةة  www.nbo.om/prepaid :لل صةةةةول علةةةةد
قا مة الراو الاارية.
 2-20يلةةةةو للمصةةةةدر  ،مةةةة و بةةةةدو إشةةةةمار ودو ت مةةةةل  ،ماةةةةؤولية تلاهةةةةل ،إلغةةةةاء و تمليةةةة ااةةةةتخدامل
للبطاقةةةة و ت و إنهةةةاء هةةةذه ا تفاقيةةةة إذا ةةةا لديةةة اةةةبب وليةةة لل يةةةا بةةةذلل ،بمةةةا فةةةا ذلةةةل علةةةد اةةةبيل
المثال

ال صر ما يلا:

ا .إذا اعتبرت اللهة المصدرس
ب.

البطاقة قد ايئ ااتخدامها و م الم تمل

يااء ااتخدامها؛

ت ةةةةو نةةةةت بمخالفةةةةة  ،مةةةة هةةةةذه الشةةةةروط واأل ةةةةا ( .انسةةةةر  )www.nbo.om/prepaidوت
و ل تمد مؤهال أل ت و ع وا ،و

ع ويتل قد ت تملي ها و إنهاؤها؛

ج .إذا ش ا ت اللهة المصدرس فا  ،ااتخدا غير قانونا للبطاقة .و
د .إذا قةةةةدامت ل لمصةةةةةدر و مااةةةةتر ارد مملومةةةةةات غيةةةةةر دقي ةةةةة و غيةةةةةر املةةةةةة عنةةةةدما ت ةةةةةدمت بطلةةةةةب
لل صول علد البطاقة.
 3-20إذا تةةة إغةةةال البطاقةةةة  ،فاةةةن و بةةةرد  ،رصةةةيد دا ةةة فةةةا البطاقةةةة (ناقصةةةا راةةةو اإلغةةةال ) .يم نةةةل
ا تصةةةال بةةةا ،فةةةرع مةةة فةةةروع البنةةةل الةةةوطنا الممةةةانا .و لةةة يشةةةتمل الرصةةةيد الةةةدا
المبةةةال غيةةةر الملغةةةاس و المصةةةرض بهةةةا ماةةةب ا و "الم لةةةو س"  ،علةةةد الةةةرغ مةةة
ت ةةةو متا ةةةة لةةةل بملةةةرد إلغةةةاء التفةةةوي

الماةةةب

وتصب المبال ذات الصلة متا ة لإلنفا

و الا ب.

المتةةةاض لةةةل علةةةد
هةةةذه المبةةةال اةةةوف

و اإلفةةةراج عةةة المبةةةال "الم تلةةة س" مةةة قبةةةل التةةةالر

 4-20اةةةيت ت ويةةةل مبلةةة  ،مماملةةةة بطاقةةةة مت بةةةدس بمملةةةة خةةةرى غيةةةر الةةةلاير الممةةةانا باةةةمر صةةةرف ت ةةةدده
مااتر ارد ،ما فا التاريخ الذ ،يت في خص قيمة المماملة م

ااب البطاقة.

 .21تغيير هذه الشروط واألحكام:
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 1-21يلةةو لنةةا تغييةةر هةةذه الشةةروط واأل ةةا (بمةةا فةةا ذلةةل فةةر

راةةو لديةةدس ،وتغييةةرات فةةا الراةةو و

ال ةةةةدود  ،وتغييةةةةرات فةةةةةا الخةةةةدمات التةةةةا ن ةةةةةدمها وتغييةةةةرات علةةةةد المنةةةةةتج) اةةةةب ت ةةةةةديرنا دو

،

إخطةةةةةةةةةةارات خةةةةةةةةةةرى .و اةةةةةةةةةةيت ت ةةةةةةةةةةدي التغييةةةةةةةةةةرات علةةةةةةةةةةد موقمنةةةةةةةةةةا علةةةةةةةةةةد ا نترنةةةةةةةةةةت -
www.nbo.om/prepaid
لةةةل ا متثةةةال أليةةةة قةةةواني

 2-21لةةة ن ةةةو قةةةد خرقنةةةا هةةةذه الشةةةروط واأل ةةةا إذا اتخةةةذنا خطةةةوات مةةة

و

الت امات قانونية خرى.
 3-21لةة ن ةةو قةةد خرقنةةا هةةذه الشةةروط واأل ةةا إذا اتخةةذنا اإللةةراء الةةال

مةة

لةةل إ ةةدا تغييةةر ت ت ةةي

ال الة الفورية اتمادس و الم افسة علد م النسا و البطاقة.
 .22نقل هذه االتفاقية:
 1-22يلةةةو للمصةةةدر

ين ةةةل

وقةةة والت اماتةةة بمولةةةب اتفاقةةة ممةةةل (بمةةةا فةةةا ذلةةةل ،

ةةةو والت امةةةات

تؤديهةةةةا بطاقةةةةة فيةةةة ات مااةةةةتر ارد) إلةةةةد  ،شةةةةخص و نشةةةةاط تلةةةةار ،آخةةةةر .وإذا ةةةةد
الشةةةةخص و الشةةةةر ة التةةةةا يةةةةت ن ةةةةل هةةةةذه ا تفاقيةةةةة إليهةةةةا لميةةةة

ذلةةةةل ،يت مةةةةل

ةةةةو والت امةةةةات اللهةةةةة المصةةةةدرس

بمولةةةب ا تفاقيةةةة .واعتبةةةارا مةةة ذلةةةل التةةةاريخ ،فةةةإ اإلشةةةارات الةةةواردس فةةةا هةةةذه الشةةةروط واأل ةةةا إلةةةد
اللهةةةة المصةةةدرس ( و مااةةةتر ارد ت فيةةة ا اةةةب م ت ةةةد ال ةةةال) يلةةةب قراءتهةةةا إشةةةارات إلةةةد الشةةةخص
و الشر ة التا ت ن ل ا تفاقية إليها.
 2-22بااةةةةتثناء هةةةةذه السةةةةروف  ،وبااةةةةتثناء الم ايةةةةا وال ةةةةو المتا ةةةةة للبنةةةةل و مااةةةةتر ارد ت فيةةةة ا بمولةةةةب
هةةةذه الشةةةروط واأل ةةةا ،
ال

فا فر

يولةةةد فةةةا هةةةذه الشةةةروط واأل ةةةا مةةةا يمةةةن

 ،طةةةرف ثالةةة

 ،فا ةةةدس و

 ،شروط م ا تفاقية بينل وبي اللهة المصدرس.

 .23معلوماتك الشخصية (معلومات مهمة عن خصوصيتك):
 1-23نةةةت ت ةةةر بةةةا اللهةةةة المصةةةدرس ومااةةةتر ارد ت فيةةة ا وو ال هةةة يم ةةةنه لمةةة مملومةةةات شخصةةةية فيمةةةا
يتملةةةةة بتةةةةةوفير البطاقةةةةةة ،بمةةةةةا فةةةةةا ذلةةةةةل المملومةةةةةات الشخصةةةةةية المولةةةةةودس فةةةةةا  ،ااةةةةةتمارس طلةةةةةب،
ومرااةةةةةالت ،وراةةةةةا ل بريةةةةةد إل ترونةةةةةا ،وم المةةةةةات هاتفيةةةةةة ،واتصةةةةةا ت عبةةةةةر اإلنترنةةةةةت ومملومةةةةةات
ممامالت.
ا .مةةةة خةةةةالل الت ةةةةد بطلةةةةب لل صةةةةول علةةةةد البطاقةةةةة وتفميلهةةةةا  ،فإنةةةةل توافةةةة علةةةةد اللهةةةةة المصةةةةدرس ،
ومااةةةتر ارد ت فيةةة ا بتلميةةة وااةةةتخدا وإفشةةةاء المملومةةةات الشخصةةةية الخاصةةةة بةةةل (بمةةةا فةةةا ذلةةةل
تبادل وااتخدا هذه المملومات فيما بينها)؛
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ب .لت ويةةةةدل وتاةةةةهيل تةةةةوفير البطاقةةةةة والخةةةةدمات علةةةةد الن ةةةةو المنصةةةةوص عليةةةة فةةةةا هةةةةذه الشةةةةروط
واأل ا ؛
ج .لمراقبة ا متثال لهذه الشروط واأل ا ؛
د .لم اف ةةةة غاةةةل األمةةةوال ،وال شةةةف عةةة اللريمةةةة ،و ألغةةةرا

تيةةةال ،بمةةةا

ا متثةةةال ال ةةةانونا ومنةةة ا

فةةةةا ذلةةةةل علةةةةد الن ةةةةو المطلةةةةوب بمولةةةةب قةةةةانو م اف ةةةةة غاةةةةل األمةةةةوال وتمويةةةةل اإلرهةةةةاب لمةةةةا
2006؛
ه .اترداد  ،موال تدي بها بمولب هذه الشروط واأل ا .
 2-23مةةةة خةةةةالل الت ةةةةد بطلةةةةب لل صةةةةول علةةةةد البطاقةةةةة وتفميلهةةةةا  ،فإنةةةةل توافةةةة

ي ةةةةا علةةةةد قيةةةةا اللهةةةةة

المصةةةدرس وبطاقةةةة فيةةة ا ومااةةةتر ارد باإلفصةةةاض للبنةةةل عةةة المملومةةةات الشخصةةةية المرتبطةةةة بةةةةل و
التةةةا يةةةت ت صةةةيلها منةةةل وت صةةةيل بياناتةةةل الشخصةةةية وااةةةتخدامها واإلفصةةةاض عنهةةةا (بمةةةا فةةةا ذلةةةل
تبادلها فيما بينها)  ،وتشمل المملومات الشخصية التا يت لممها م اطراف اخرى ألغرا

:

ا .قيةةةا البنةةةل و  ،مةةة الهي ةةةات و الشةةةر ات ذات الصةةةلة  ،بت ةةةدي م ايةةةا ،و منتلةةةات و خةةةدمات ،
بما فا ذلل ت دي ن اط البنل الوطنا الممانا إليل ؛
ب .قيةةةا البنةةةل و  ،مةةة الهي ةةةات ذات الصةةةلة بةةة بت اةةةي خدمةةةة الممةةةالء ،بمةةةا فةةةا ذلةةةل عةةة طريةةة
الب

وإلراء وإعداد الت ليالت والتاوي وتطوير المنتلات والتخطيط؛

ج .قيةةةا البنةةةل بتاةةةوي منتلاتةةة و خدماتةةة و منتلةةةات و خةةةدمات طةةةراف اخةةةر ، ،بمةةةا فةةةا ذلةةةل
ع طري التاوي المباشر ؛ و
د .قيةةةا  ،طةةةرف ثالةةة بت ةةةدي خدماتةةة للبنةةةل و  ،مةةة الشةةةر ات و المؤااةةةات ذات الصةةةلة بةةة و
بالبنل و ال يا با ،غر
 3-23إذا نةةةت

م األغرا

المذ ورس عاله.

توافةةة علةةةد ت ةةةدي المملومةةةات الشخصةةةية التةةةا نطلبهةةةا ،فلةةة نةةةتم

مةةة إتا ةةةة البطاقةةةة لةةةل

وينبغا عليل عد الت د بطلب البطاقة وتنشيطها.
 4-23ينبغةةةا عليةةةل إبةةةالأ البنةةةل فةةةورا بةةةا ،تغييةةةر فةةةا بيانةةةات ا تصةةةال الخاصةةةة بةةةل .يم نةةةل ت ةةةدي رقةةة
هاتفةةل وعنةةوا بريةةدل اإلل ترونةةا مةة خةةالل يةةارس  ،مةة فةةروع البنةةل .لةة ن ةةو ماةةؤولي إذا لةة
تتل د  ،إشمار و مرااالت ت إراالها وف ا لبيانات ا تصال التا وفرتها لنا.
 5-23قةةةد يطلةةةب منةةةل ت ةةةدي مملومةةةةات إلةةةد اللهةةةة المصةةةدرس و لفيةةة ات مااةةةةتر ارد (بمةةةا فةةةا ذلةةةل إثبةةةةات
الهوية) عند تنشيط البطاقة و إ افة موال إ افية إلد البطاقة.
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 6-23اةةةتتخذ لهةةةة اإلصةةةدار وفيةةة ات مااةةةتر ارد خطةةةوات مم ولةةةة لل فةةةاس علةةةد مةةة مملوماتةةةل الشخصةةةية
بمةةا يتوافةة مةة ايااةةة الخصوصةةية الخاصةةة ب ةةل مةةنه والتةة امه بهةةا وف ةةا لمةةا ينطبةة علةةد البطاقةةة.
قةةةد تختلةةةف ااةةةتخدامات ةةةل شةةةخص وإفصةةةا ات عةةة مملوماتةةةل الشخصةةةية .ولل صةةةول علةةةد تفاصةةةيل
ةةةول مماراةةةات خصوصةةةية البنةةةل  ،يرلةةةد ا طةةةالع علةةةد ايااةةةة خصوصةةةية البنةةةل الةةةوطنا الممةةةانا
علد .www.nbo.om/prepaid/Privacy
 7-23باإل ةةافة إلةةد ذلةةل  ،مةة خةةالل الت ةةد بطلةةب لل صةةول علةةد بطاقةةة  ،فإنةةل توافةة لمااةةتر ارد ت فيةة ا
والبنةةةةةل بااةةةةةتخدا المملومةةةةةات الشخصةةةةةية الخاصةةةةةة بةةةةةل واإلفصةةةةةاض عنهةةةةةا إلعالمةةةةةل بالمنتلةةةةةات
والمرو

الترويلية وااتبيانات الممالء والتا قد ن و بإلرا ها م وقت خر.

 8-23لةة تةة ت مشةةار ة و ااةةتخدا مملوماتةةل الشخصةةية أل ،غةةر

آخةةر بااةةتثناء مةةا هةةو مةةذ ور عةةاله مةةا

لةةة يطلةةةب منةةةا و ياةةةم لنةةةا بةةةذلل امتثةةةا أل ،قةةةواني ولةةةوا

 ،و بةةةامر مةةة الم مةةةة و مةةة قبةةةل ،

عمةةةةل و شةةةةخاص نن ةةةةل الةةةةيه
المصدرس والتا تخ
 9-23اناةةةةتمر فةةةةا ا

وقنةةةةا والت اماتنةةةةا بمولةةةةب ا تفاقيةةةةة المبرمةةةةة بينةةةةل وبةةةةي اللهةةةةة

لهذه الشروط واأل ا .
تفةةةةاس بةةةةا ،مملومةةةةات شخصةةةةية

ةةةةرورية بمةةةةد إغةةةةال بطاقتةةةةل بةةةةنفس الشةةةةروط

المو ةةة ة عةةةاله (بمةةةا فةةةا ذلةةةل الوفةةةاء بمتطلبةةةات فةةةس الاةةةلالت المفرو ةةةة قانونةةةا والت امةةةات فةةةس
الالت م اف ة غايل األموال).
 10-23ي ةةة لةةةل

تطلةةةب مةةة اللهةةةة المصةةةدرس ت ويةةةدل بةةةا ،مملومةةةات شخصةةةية خاصةةةة بةةةل ت ةةةتفس بهةةةا

فيةةةةة ات مااةةةةةتر ةةةةةارد و اللهةةةةةة المصةةةةةدرس (علةةةةةد التةةةةةوالا) .واةةةةةت و فيةةةةة ا ومااةةةةةتر ارد و اللهةةةةةة
المصةةةدرس ( اةةةب ا قت ةةةاء) ب ةةةذف  ،مملومةةةات غيةةةر صةةة ي ة و تصةةة ي

 ،خطةةةاء فةةةا  ،مةةة

مملوماتةةةةل الشخصةةةةية التةةةةا تصةةةةل إلةةةةد علمنةةةةا .وت تةةةةو ،ايااةةةةة الخصوصةةةةية المممةةةةول بهةةةةا علةةةةد
مملومةةةةات ةةةةول يفيةةةةة وصةةةةولل إلةةةةد مملوماتةةةةل الشخصةةةةية التةةةةا ت ةةةةتفس بهةةةةا اللهةةةةة المصةةةةدرس و
مااتر ارد  ،والاما إلد تص ي ها.
 .24بطاقات إضافية:
فيمةةةا يتملةةة بةةةا ثر مةةة بطاقةةةة وا ةةةدس تصةةةدر علةةةد ال اةةةاب  ،ي ةةةو

امةةةل البطاقةةةة اإل ةةةافية علةةةد ال اةةةاب

وصةةةةا ب ال اةةةةاب ،قةةةةد صةةةةادقا علةةةةد إصةةةةدار هةةةةذه البطاقةةةةة ت البطاقةةةةات اإل ةةةةافية  ،وي ةةةةو ع ةةةةو البطاقةةةةة
وع ةةةةو البطاقةةةةة اإل ةةةةافية ملةةةة مي بالت ةةةةام وا نفةةةةراد بالشةةةةروط واأل ةةةةا وي ونةةةةا ماةةةة ولي بالت ةةةةام
وا نفراد ع

افة الراو التا يت ت بدها م خالل ااتخدا البطاقةت البطاقات.
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 .25المسؤولية عن المعامالت رير المصر بها  /مراجعة المعامالت:
 1-25فةةا ةةال رغةةب امةةل البطاقةةة فةةا ا عتةةرا
ال اةةةاب ،ينبغةةةا اإلبةةةالأ عةةة هةةةذا ا عتةةةرا

علةةد مماملةةة ت ة ت ميلهةةا علةةد اةةاب البطاقةةة فةةا شةةف
ا
خطيةةةا إلةةةد البنةةةل فةةةا موعةةةد قصةةةاه  10يةةةا مةةة تةةةاريخ

المماملة.
 2-25يلةةةب إخطةةةار البنةةةل بةةةالن اع مةةةا هةةةو م ةةةدد فةةةا نمةةةوذج النةةة اع الخةةةاص ب امةةةل البطاقةةةة والمتةةةوفر علةةةد
موقةةة البنةةةل علةةةد شةةةب ة اإلنترنةةةت ،وفةةةا فةةةروع البنةةةل و قةةةد يطلةةةب ي ةةةا عةةة طريةةة ا تصةةةال بةةةالرق
الم دد علد سهر البطاقة.
 3-25ينبغةةةا علةةةد امةةةل البطاقةةةة التا ةةةد مةةة إ مةةةال تمب ةةةة ا اةةةتمارس بال امةةةل وت ةةةدي

افةةةة الماةةةتندات الداعمةةةة

التا يطلبها البنل والمتمل ة براو المماملة المتنا ع عليها ومالبااتها.
فةةةا التواصةةةل مةةة المميةةةل لغةةةر

 4-25ت ةةةتفس مااةةةتر ارد بةةةال

ف ةةةص منةةةا ت ت ةةةدي المشةةةورس بشةةةا ااةةةتبدال البطاقةةةة .يوافةةة
مااةةتر ارد فةةا لميةة هةةذه ال ةةا ت .وإذا لةة تةةتم

الت ةةة مةةة ممةةةامالت البطاقةةةة ت إلةةةراء
امةةةل البطاقةةةة علةةةد التمةةةاو مةةة فيةةة ات

فيةة ا ت مااةةتر ارد مةة التواصةةل مةة

امةةل البطاقةةة

أل ،اةةةبب مةةة األاةةةباب وفةةةا  ،مةةة السةةةروف المةةةذ ورس عةةةاله  ،اةةةي و لفيةةة ا ت مااةةةتر ارد ال ةةة
فةةةا تلميةةةد ت سةةةر اةةةاب بطاقةةةة امةةةل البطاقةةةة تةةةد يةةةت التواصةةةل مةةة
تر ةةةةا البنةةةةل  .ي ةةةةو

امةةةةل البطاقةةةةة بتمةةةةوي

ت ةةةةاليف ت خاةةةةا ر اةةةةواء انةةةةت فمليةةةةة و
ال سةةةر المفةةةرو

امةةةل البطاقةةةة بالصةةةورس التةةةا

البنةةةةل و مااةةةةتر ارد ت فيةةةة ا وي مةةةةيه مةةةة ت مةةةةل ،
ةةةةمنية والتةةةةا قةةةةد يت بةةةةدها امةةةةل البطاقةةةةة باةةةةبب التلميةةةةد ت

مةةة قبةةةل البنةةةل و مااةةةتر ارد ت فيةةة ا علةةةد اةةةاب البطاقةةةة مةةةا هةةةو موصةةةوف هنةةةا.

و يت مةةةل البنةةةل و مااةةةتر ارد ت فيةةة ا  ،التةةة ا لمشةةةار ة تفاصةةةيل السةةةروف التةةةا تةةة بمولبهةةةا و ةةة
ال سر ت التلميد علد ااب بطاقة امل البطاقة.
 5-25إذا ثبةةت فيمةةا بمةةد

المماملةةة التةةا تةة التنةةا ع عليهةةا مةة قبةةل امةةل البطاقةةة قةةد نشةةات مةة قبةةل امةةل

البطاقةةةة ،ي ةةةتفس البنةةةل ب ةةة فةةةا فةةةر

راةةةو علةةةد اةةةاب البطاقةةةة وف ةةةا للراةةةو الماليةةةة المطب ةةةة

اعتبارا م تاريخ إلراء المماملة.
 6-25متةةد تم ا نةةا

نثبةةت علةةد ال رصةةيد ا تمةةال

امةةل البطاقةةة قةةد اةةاه فةةا الخاةةا ر النالمةةة عةة عمليةةة

غير مصرض بها م خالل:
 7-25الت وير؛ و
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 8-25عةةةد الت امةةة بمتطلبةةةات األمةةةا  ،ي ةةةو

امةةةل البطاقةةةة ماةةةؤو عةةة الخاةةةا ر الفمليةةةة التةةةا ت ةةةد

تةةةد

الوقةةةت الةةةذ ،يةةةت فيةةة إبالغنةةةا عةةة ف ةةةةدا  ،و اةةةرقة ،و اةةةوء ااةةةتخدا رمةةة األمةةة  ،و البطاقةةةةة ،و
خر متطلبات األما .
 9-25اةةةي و

امةةةل البطاقةةةة ماةةةؤو عةةة الخاةةةا ر الناتلةةةة عةةة الممةةةامالت غيةةةر المصةةةرض بهةةةا والتةةةا يةةةتم

البنةةل فيهةةا م ة إثبةةات ا تمةةال

امةةل البطاقةةة قةةد اةةاه فةةا الخاةةا ر م ة خةةالل تةةاخير اإلخطةةار بش ة ل

غير مم ول.
 .26تخصيص الديون:
ي ةةةر امةةةل البطاقةةةة وي بةةةل صةةةرا ة

للبنةةةل ال ةةة والماةةة ولية والاةةةلطة ال املةةةة فةةةا التنةةةا ل عةةة وت ويةةةل

وقةةة فيمةةةا يتملةةة ب ةةةل و  ،رصةةةيد وماةةةت ات خاصةةةة بم ةةةو البطاقةةةة إلةةةد  ،طةةةرف ثالةةة يختةةةاره البنةةةل
و يوافةةة الم ةةةو بمولبةةة علةةةد قبةةةول هةةةذا الطةةةرف الثالةةة

دفمةةةة ماةةةب ة الةةةدف الخاصةةةة بةةة و ت و يوافةةة علةةةد

اةةةداد تلةةةل األرصةةةدس والماةةةت ات لهةةةذا الطةةةرف الثالةةة  .اةةةيت خصةةة  ،ت لفةةةة يت بةةةدها البنةةةل بمولةةةب تنةةةا ل
وت ويل

ااب ع و البطاقة.

وق إلد  ،طرف ثال م

 .27الخرق واإلنهاء:
 1-27الخةةةر  :فةةةا الةةةة ةةةدو
البطاقةةةة ( )1بغةةة
ماةةةؤو عةةةة

 ،خةةةر للشةةةروط واأل ةةةا مةةة قبةةةل صةةةا ب ال اةةةاب و  ،ع ةةةو فةةةا

النسةةةر عةةة

 ،شةةةرط آخةةةر مةةة الشةةةروط واأل ةةةا  ،فةةةإ ع ةةةو البطاقةةةة اةةةيب د

 ،خاةةةارس مباشةةةةرس و غيةةةةر مباشةةةرس ت ةةةةد للبنةةةل مةةةة مثةةةةل هةةةذا الخةةةةر  )2( ،ي ةةةةو

ع ةةو البطاقةةةة ماةةةؤو بةةةا يةةةدف للبنةةةل عنةةةد الطلةةةب افةةةة المبةةةال الماةةةت ة مةةة ع ةةةو البطاقةةةة للبنةةةل،
اواء انت مات ة وقابلة للدف للبنل فا تاريخ هذا الطلب

.

 2-27اإلنهةةةةاء ) 1( :يلةةةةو لصةةةةا ب ال اةةةةاب فةةةةا  ،وقةةةةت بمولةةةةب إخطةةةةار خطةةةةا للبنةةةةل إنهةةةةاء اةةةةاب
البطاقةةةة )2( ،لةةة ياةةةر ،هةةةذا اإلشةةةمار تةةةد يةةةت اتةةةالف البطاقةةةة (الشةةةريط المغناطياةةةا ورقةةة البطاقةةةة
بمةةةا فةةةا ذلةةةل الصةةةورس الملاةةةمة ذات الصةةةلة )  ،بمةةةد اشةةةمار البنةةةل بةةةذلل وف ةةةا
مةةة الشةةةروط واأل ةةةا  )3( ،بااةةةتثناء مةةةا اةةةب ،

يلةةةو لم ةةةو البطاقةةةة

ةةةا البنةةةد )6-6( 6

ينهةةةا اةةةاب البطاقةةةة و

 ،بطاقة.
 3-27يلةةةو للبنةةةل إلغةةةاء  ،بطاقةةةة إ ةةةافية بنةةةاء علةةةد طلةةةب خطةةةا مةةة صةةةا ب ال اةةةاب وفةةةا هةةةذه ال الةةةة ،
ي ةةةةو صةةةةا ب ال اةةةةاب ماةةةةؤو عةةةة لميةةةة المبةةةةال التةةةةا تةةةة خصةةةةمها مةةةة

اةةةةاب البطاقةةةةة و ت و

األ رار و الت اليف ذات الصلة التا يت بدها البنل فيما يتمل بذلل.
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 4-27يلةةةو للبنةةةل فةةةا  ،وقةةةت وبإخطةةةار و بةةةدو إخطةةةار ،اةةةبما ت ت ةةةي السةةةروف ،وف ةةةا لت ةةةدير البنةةةل
المطل  ،إنهاء ااب البطاقة و  ،بطاقة.
 5-27عنةةد إنهةةاء اةةةاب البطاقةةة وبصةةةرف النسةةر عةةة

 ،اتفةةا ماةةب

و ترتيةةةب بةةي البنةةةل وع ةةو البطاقةةةة

علةةد خةةالف ذلةةل  )1( ،فةةإ إلمةةةالا لميةة الراةةو الماةةت ة ،اةةواء انةةةت قةةد انم اةةت و لةة تةةةنم س
بالفمةةةل فةةةا رصةةةيد شةةةف البيةةةا  )2( ،قيمةةةة  ،راةةةو طوعيةةةة يةةةت ت بةةةدها بمةةةد اإلنهةةةاء (اعتبةةةارا مةةة
تةةةاريخ تمليمةةةات المماملةةةة ذات الصةةةلة) تصةةةب ماةةةت ة الاةةةداد علةةةد الفةةةور مةةة قبةةةل ع ةةةو البطاقةةةة مةةةا
لةةةو انةةةت قةةةد انم اةةةت فةةةا ال شةةةف واةةةيت ت صةةةيل الراةةةو غيةةةر الطوعيةةةة عليهةةةا اةةةبما ينطبةةة مةةة
وقت خر ،وف ا لما يو

البنل فا ال شف او البيا .

 6-27الت صةةير المت ةةاط  :ي بةةل ع ةةو البطاقةةة صةةرا ة نةة فةةا الةةة فشةةل ع ةةو البطاقةةة فةةا اةةداد  ،مبةةال
عنةةةد ااةةةت اقها و التةةةا قةةةد يةةةت إعالنهةةةا ماةةةت ة  ،وذلةةةل قبةةةل التةةةاريخ الةةةذ ،ةةةا اةةةيت فيةةة ااةةةت اقها
بشةةة ل آخةةةر و ارت ةةةاب  ،ت صةةةير آخةةةر بمولةةةب  ،اتفاقيةةةة (بمةةةا فةةةا ذلةةةل الشةةةروط واأل ةةةا ) مةةة
البنةةل الةةةذ ،يتمتةة فيةةة ع ةةةو البطاقةةة بةةةا ،تاةةهيالت ماليةةةة ت مدفوعةةةة م ةةدما ت خةةةرى  ،عند ةةذ فإنةةة فةةةا
مثةةةل هةةةذه ال الةةةة  ،ي ةةة للبنةةةل دو الماةةةاس بةةةا ،مةةة
ل و ،م

وقةةة الم ةةةددس بمولةةةب ةةةل اتفاقيةةةة

يمةةةارس

وق علد الن و المنصوص علي فا األ ا والشروط وف ا لت دير البنل.

 .28التعديالت:
 1-28يلو تمديل هذه الشروط واأل ا م وقت خر بمولب إشمار م البنل إلد صا ب ال ااب.
 2-28يمتبةةةر  ،تمةةةديل مةةة هةةةذا ال بيةةةل فمةةةا ومل مةةةا لم ةةةد الطلةةةب ت امةةةل البطاقةةةة وف ةةةا لإلشةةةمار الصةةةادر
بمولب البند  28عاله.
 ، 3-28تمةةةديالت اةةةتمتبر علةةةد نهةةةا م بولةةةة مةةة قبةةةل ع ةةةو البطاقةةةة إذا ااةةةتمر ع ةةةو البطاقةةةة فةةةا ا

تفةةةاس

بالبطاقةةةة و ااةةةتخدامها .و فةةةا الةةةة عةةةد مواف ةةةة ع ةةةو البطاقةةةة علةةةد هةةةذه التمةةةديالت  ،يم ةةة إلغةةةاء
البطاقة وف ا للف رس  )5-3( 5م هذه الوثي ة عاله.
 4-28ا ختصاص فا المنا عات  ،والتاويات وال واني ال ا مة
 5-28تخ ةةة وتفاةةةر الشةةةروط واأل ةةةا وف ةةةا ل ةةةواني البلةةةد الةةةذ ،صةةةدرت فيةةة بطاقةةةة الةةةدف الماةةةب  .وتتفةةة
األطةةةراف بشةةة ل

رلمةةةة فيةةة علةةةد

الم ةةةا

ال

ةةةا ية فةةةا الدولةةةة التةةةا تصةةةدر فيهةةةا بطاقةةةة الةةةدف

الماةةةب ف ةةةط اةةةي و لهةةةا ا ختصةةةاص ال صةةةر ،لتاةةةوية  ،ن اعةةةات قةةةد تنشةةةا عةةة

و تتملةةة بالشةةةروط

واأل ةةةةا  ،وبالتةةةةالا  ،دعةةةةوى و إلةةةةراءات تنشةةةةا عةةةة  ،و فيمةةةةا يتملةةةة بالشةةةةروط واأل ةةةةا يم ةةةة
ت ديمها إلد الالطة ال

ا ية ذات الصلة.
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 .29التجديد  /اإللغاء:
 29-1بصةةةرف النسةةةر عةةة اإللغةةةاء الماةةةب لبطاقةةةة الةةةدف الماةةةب مةةة البنةةةل الةةةوطنا الممةةةانا ،يلتةةة

امةةةل

البطاقةةة بتلديةةد ودفةة الراةةو الاةةنوية لبطاقةةة الةةدف الماةةب الخاصةةة بالبنةةل الةةوطنا الممةةانا فةةا الةةة
ولةةةود مبلةةة ماةةةت

علةةةد البطاقةةةة و قبةةةل تةةةاريخ انتهةةةاء صةةةال ية بطاقةةةة الةةةدف الماةةةب مةةة

البنةةةل

الوطنا الممانا.
 29-2فةةا الةةة قيةةا

امةةل بطاقةةة الةةدف الماةةب بمطالبةةة البنةةل الةةوطنا الممةةانا بإلغةةاء البطاقةةة ،يلتةة

امةةل

البطاقة بدف راو اإللغاء.
 .30القوانين الحاكمة:
 1-30تخ ةةة هةةةذه الشةةةروط واأل ةةةا ل ةةةواني اةةةلطنة عمةةةا و  ،اةةة لة قانونيةةةة تتملةةة بالشةةةروط واأل ةةةا
ايت البت فيها بمولب ال واني الممانية.
 2-30يلةةةو

ل امةةةل البطاقةةةة

ي يةةةل إلةةةد ال

ةةةاء غيةةةر المطلةةة لم ةةةا

اةةةلطنة عمةةةا لالاةةةتماع والبةةةت فةةةا

 ،ن اعةةةةات و اةةةة لة قانونيةةةةة تتملةةةة بهةةةةذه الشةةةةروط واأل ةةةةا و ا تفةةةةا المبةةةةر بةةةةي
واللهةةةةة المصةةةةدرس .اتخ ةةةة مشةةةةار ة امةةةةل البطاقةةةةة فةةةةا  ،مةةةة

امةةةةل البطاقةةةةة

مةةةةالت البنةةةةل الةةةةوطنا الممةةةةانا

لتةةةةرويج ت ااةةةةتخدا بطاقةةةةات الةةةةدف الماةةةةب مةةةة البنةةةةل الةةةةوطنا الممةةةةانا لشةةةةروط و

ةةةةا ال مةةةةالت

الترويليةةةة  ،والتةةةا اةةةوف يةةةت إخطةةةار البنةةةل بهةةةا ل ةةةاملا البطاقةةةات و يةةةت نشةةةرها مةةة قبةةةل البنةةةل عنةةةد
ا قت اء.
 3-30يخةةةةول امةةةةل البطاقةةةةة بشةةةة ل

رلمةةةةة فيةةةة وياةةةةم للبنةةةةل بال شةةةةف عةةةة هةةةةذه المملومةةةةات وت ةةةةديمها

بالصةةةورس التةةةا يراهةةةا منااةةةبة فيمةةةا يتملةةة ب امةةةل البطاقةةةة و اةةةاب  ،و ي تصةةةر ذلةةةل علةةةد الشةةةر ات
الشري ة للبنل و الو الء و ت و  ،طرف ثال آخر.
 .31تحويل العمالت الديناميكية:
قةةةد تةةةوفر لةةةل بمةةة

لهةةة س الصةةةرف ا لةةةا والمتةةةالر ال ةةةدرس علةةةد إتمةةةا المماملةةةة بمملةةةة خةةةرى غيةةةر المملةةةة

الم ليةةةة للبلةةةد (علةةةد اةةةبيل المثةةةال ،بمملةةةة بلةةةدل) .وهةةةذا مةةةا ياةةةمد ت ويةةةل المملةةةة الةةةدينامي ا .ويم ةةة
قبةةةول عةةةر

التاةةةوية بمملةةةة خةةةرى إلةةةد ت ةةةاليف ت ويةةةل غيةةةر

يةةةؤد،

ةةةرورية نسةةةرا أل مشةةةغل المتلةةةر و لهةةةا

الصةةةرف ا لةةةا اةةةي و بتطبيةةة هةةةامش صةةةرف لنبةةةا لت ويةةةل المماملةةةة إلةةةد عملةةةة خةةةرى.

ت بةةةل المةةةر

إل مةةةال المماملةةةة بمملةةةة خةةةرى إذا ةةةا لةةةديل المملةةةة الم ليةةةة الم ملةةةة علةةةد بطاقتةةةل وترغةةةب فةةةا ااةةةتخدامها.
ينبغةةةا علةةةد المتلةةةر و الصةةةراف ا لةةةا إبالغةةةل بالمملةةةة التةةةا اةةةتت فيهةةةا مماللةةةة المماملةةةة قبةةةل قبةةةول المماملةةةة.
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مةةة خةةةالل قيامةةةل بةةةالتوقي علةةةد اإليصةةةال و إدخةةةال رقةةة التمريةةةف الشخصةةةا و إ مةةةال المماملةةةة ،فإنةةةل ت بةةةل
المملةةة التةةا ي ةةةدمها مشةةغل المتلةةةر و لهةةا الصةةةراف ا لةةا .اةةةتسهر المملةةة التةةةا ذنةةت بةةةإلراء المماملةةة مةةة
خاللهةةةا فةةةا إيصةةةال المماملةةةة .وفةةةا الةةةة اةةة ب األمةةةوال مةةة
عملةةةة البلةةةد الةةةذ ،يولةةةد فيةةة لهةةةا

لهةةة س الصةةةرف ا لةةةا التةةةا تةةةو ع عملةةةة غيةةةر

الصةةةرف ا لةةةا ،يلةةةو لمشةةةغل لهةةةا الصةةةراف ا لةةةا

ي ةةةو بت ويةةةل

المبلةة الماةة وب إلةةد عملتةة الم ليةةة قبةةل ت ويلةة مةةرس خةةرى إلةةد المملةةة التةةا اةةيت صةةرفها .وقةةد ي ةةد هةةذا
تةةد عنةةدما ت ةةو المملةةة التةةا اةةيت صةةرفها هةةا نفةةس المملةةة الماةةتخدمة فةةا بطاقتةةل .وقةةد ي ةةو المبلةة الةةذ،
يخصةةة مةةة بطاقتةةةل بةةةر مةةة المبلةةة الةةةذ ،تةةة صةةةرف بوااةةةطة لهةةةا الصةةةرف ا لةةةا .ولةةةيس لميةةة مشةةةغلا
لهةةةا الصةةةراف ا لةةةا ي ةةةدمو إشةةةمارا بةةةالمبل المةةةراد خصةةةم مةةة بطاقتةةةل قبةةةل اةةة ب األمةةةوال مةةة

لهةةة س

الصرف ا لا الخاصة به .
ل لم يةةةةةةةد مةةةةةةة المملومةةةةةةةات ةةةةةةةول بطاقةةةةةةةة الةةةةةةةدف الماةةةةةةةب مةةةةةةة البنةةةةةةةل الةةةةةةةوطنا الممةةةةةةةانا  ،يرلةةةةةةةد يةةةةةةةارس
.www.nbo.om/prepaid

يةةةت إصةةةدار هةةةذه البطاقةةةة مةةة البنةةةل الةةةوطنا الممةةةانا ش . .بموجدددب تةةةرخيص مةةة شةةةر ة مااةةةتر ارد آاةةةيا ت الم ةةةيط
الهادئ الخاصة والم دودس.
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