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بطاقة ماستركارد®
 MULTI CURRENCY

من بنك دخان
الشروط واألحكام
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الحماية

من الضروري حماية بطاقتك Multi Currency والبيانات المتعلقة 
بها، ورقم التعريف الشخصي وأية كلمات مرور، أو أدوات أو برامج 

أخرى مطلوبة لتشغيل البطاقة. إذا لم تقم بذلك، فقد تكون مسؤواًل 
عن معامالت غير مصرح بها ومبالغ أخرى كما هو موضح في 

الشروط واألحكام. وقد يكون عليك أيضًا مسؤوليات أخرى، وقد تكون 
مسؤوليتنا محدودة، كما هو موضح في الشروط واألحكام. توجد 

مخاطر أيضًا للمعامالت غير المصرح بها التي تتم من خالل هذه 
البطاقة. في بعض الحاالت، تكون مسؤولية جهة اإلصدار محدودة في 

ما يتعلق بالمعامالت غير المصرح بها، مما يعني أنك تظل مسؤواًل 
عن المعاملة. وفي بعض الحاالت، قد تكون جهة اإلصدار غير مسؤولة 

عن الخسائر الناتجة عن عطل األدوات أو النظام )بما في ذلك 
الخسائر الناتجة عن ذلك(، مما يعني أنك تظل مسؤواًل عن المعاملة 

والخسائر الناتجة عن ذلك..

تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية

عند تحميل/إعادة شحن البطاقة، أو نقل األموال من عملة إلى اخرى، 
سيتم تأمين سعر الصرف بما يتيح لك إدارة ميزانيتك بطريقة أسهل. 

إذا كان في بطاقتك عملة أجنبية )حيث تمت تعبئتها  بسعر الصرف 
السائد يوم تعبئتها - انظر إلى البند 6 في الشروط واألحكام(، فإنه مع 

مرور الوقت، قد يكون الريال القطري المعادل للعملة األجنبية أقل أو 
أكثر من المبلغ األصلي بالريال القطري.

مخاطر الطرف المقابل

كطرف مقابل لبطاقة Multi Currency من بنك دخان فإنك تعتمد 
على القدرة المالية لجهة اإلصدار للوفاء بالتزاماتها تجاهك. نتيجة 

لذلك، فإنك عرضة لمخاطر الطرف المقابل. الرصيد المعبأ في 
بطاقتك ليس إيداعًا وليس لديك أية حماية من قبل المودع بموجب 

أي نظام أو ضمان حكومي، مما يعني أنك قد تفقد كل أو جزء من 
الرصيد المتبقي في بطاقتك في حالة إفالس جهة اإلصدار.

توفر الخدمة

في بعض الحاالت، تترتب مخاطر من عدم توفر خدمات جهاز الصراف 
اآللي أو نقطة البيع لفترة من الزمن. تعتمد جهة اإلصدار وماستركارد 
على كفاءة وعمليات تشغيل التكنولوجيا ومقدمي خدمات االتصاالت، 

تشكل هذه الشروط واألحكام جزءاً ال يتجزأ من 
الشروط العامة التفاقية الخدمات المصرفية
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فيما يتعلق بجهاز الكمبيوتر وشبكات االتصاالت السلكية والالسلكية. 
وفي حين تسعى جميع األطراف إلى تحقيق توافر بنسبة 100 % ، قد 
تحدث اضطرابات في العمليات والخدمات. هذه البطاقة لالستخدام 

اإللكتروني فقط وال يجب استخدامها للمعامالت اليدوية )مثل 
الطابعات اليدوية غير اإللكترونية( أو بدون االتصال باإلنترنت.

تعبئة مبالغ مالية كبيرة من العملة

ال توجد أرباح مستحقة الدفع فيما يتعلق باألرصدة بغض النظر عن 
مبلغ الرصيد ومدة اإلضافة إلى البطاقة.

حدود الطرف الثالث

قد تكون المبالغ التي تم سحبها أو استخدامها للمشتريات باستخدام 
هذه البطاقة محددة من قبل جهة اإلصدار أو الحدود التنظيمية 

اإلقليمية ذات العالقة. يجوز للتاجر أو مزودي خدمة أجهزة الصراف 
اآللي ضبط حدودهم الخاصة أيضًا.

الرسوم المطبقة على البطاقة

عند استخدام بطاقة Multi Currency من بنك دخان في معاملة 
بسعر صرف أجنبي )بما في ذلك تعبئة أموال ترغب باالحتفاظ بها 

بعملة غير العملة القطرية(، فسيتم تطبيق سعر صرف العملة 
األجنبية. إذا تّمت تعبئة أموال على البطاقة بعملة أجنبية، منقولة 
من محفظة عملة واحدة إلى محفظة عملة مختلفة على بطاقتك 

محولة إلى الريال القطري عند إغالق البطاقة، فإنه يتم وضع وتحديد 
سعر صرف العملة المعمول به من قبل البنك، الذي يختلف كل 

يوم وسيتم إخطاره في وقت تجهيز المعاملة. خالف ذلك، إذا كانت 
األموال مسحوبة أو مستخدمة لمعامالت شراء بعملة ال تدعمها 

بطاقة بنك دخان، يمكنك نقل األموال من محفظة عملة واحدة إلى 
 محفظة عملة مختلفة على بطاقتك )من خالل 

www.dukhanbank.com/ar/multicurrencycard(، فإن سعر صرف 
العملة المستخدم يتكون من السعر المحدد من ماستركارد الساري 
في يوم تجهيز المعاملة، باإلضافة إلى رسوم صرف العملة األجنبية 

المعمول بها.

لمزيد من المعلومات عن الرسوم والحدود المعمول بها، يرجى زيارة 
  www.dukhanbank.com/ar/multicurrencycard موقع.
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فهم هذه الشروط واألحكام:	. 

1- في هذه الشروط واألحكام:

ُيفّعل، مفّعل، تفعيل تشير إلى تنشيط البطاقة لكي تتمكن من 
استخدامها. يتم تفعيل البطاقة بمجرد إصدارها من بنك دخان.

ر.ق. تعني العملة القانونية لدولة قطر.

ATM تعني جهاز الصراف اآللي.

التحويل المصرفي يعني تسوية التحميل عبر اإلنترنت من خالل 
تحويل إلكتروني من حسابك المصرفي.

يوم العمل يعني أي يوم غير يوم الجمعة، السبت أو عطلة البنك أو 
عطلة رسمية في قطر.

البنك يعني بنك دخان، جهة إصدار البطاقات.

البطاقة تعني بطاقة ماستركارد Multi Currency من بنك دخان.

رقم البطاقة يعني رقم البطاقة المكون من 16 خانة والمطبوع على 
وجه البطاقة.

PIN البطاقة يعني رقم التعريف الشخصي الصادر لك مع البطاقة.

محفظة العملة تشير إلى العديد من محافظ العمالت على البطاقة 
والتي يمكن تعبئة الرصيد من خاللها.

العملة تعني أية عملة متوفرة في البطاقة المسبقة الدفع.

خدمات العمالء تعني مركز االتصال الذي قمنا بتخصيصه لتقديم 
المساعدة لكم حول الطلبات واالستفسارات المتعلقة بالبطاقة.

المبلغ أو المبالغ يعني إجمالي المبالغ المعبأة في البطاقة، كما هو 
مسجل في سجالت العمالت المحفوظة مع جهة اإلصدار )أو وكيل 

جهة اإلصدار أو مقدم الخدمة اآلخر(، ومتاح للمعامالت التي تستخدم 
البطاقة.

العملة األجنبية تعني عملة غير الريال القطري.

الجنيه اإلسترليني تعني العملة القانونية لبريطانيا العظمى.

بطاقة Multi Currency من بنك دخان تشير إلى بطاقة مسبقة 
الدفع متعددة العمالت تعمل بدون لمس مع شريحة ورقم تعريف 

شخصي مع خيار التعبئة يصل إلى 5 عمالت.

جهة اإلصدار تعني بنك دخان جهة اإلصدار للبطاقة.

ماستركارد يعني شركة ماستركارد الدولية المؤسسة وأي من 
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الشركات التابعة لها. ماستركارد هي المورد لبرنامج ادارة خدمات 
البطاقة مسبقة الدفع إلى بنك دخان.

 حسابي يعني موقع اإلنترنت الذي يتم الوصول إليه على
www.dukhanbank.com/ar/multicurrencycard الذي يمنحك 

الوصول إلى معلومات حول هذه البطاقة باستخدام تفاصيل الحماية.

الرصيد السالب يعني أي رصيد مدين ينتج عندما ال توجد مبالغ كافية 
على بطاقتك عند إنجاز المعاملة وإنهائها.

POS تعني نقطة البيع.

رموز الحماية تعني رقم التعريف الشخصي للبطاقة ورموز المرور 
وكلمات المرور للوصول إلى “حسابي”.

تفاصيل الحماية تعني المعلومات التي قمت بتزويد البنك بها عند 
التقدم بطلب للحصول على البطاقة وتفعيلها، ألغراض التحقق من 

هويتك، أو أية تغييرات تم إجراؤها على هذه المعلومات.

الخدمات تعني الخدمات المقدمة من قبلنا )أو من مقدمي الخدمات 
نيابة عن جهة اإلصدار أو ماستركارد( فيما يتعلق بالبطاقة. وتشمل 

نظام الرد الصوتي التفاعلي )متاح باللغتين اإلنجليزية والعربية( 
ومركز االتصال الذي تديره شركة ماستركارد ويمكن الوصول إليه 

باستخدام “تفاصيل الحماية”.

SMS تعني خدمة الرسائل القصيرة التي يوفرها مقدم خدمة الهاتف 
المحمول.

الليرة التركية هي العملة الرسمية للجمهورية التركية.

المعاملة غير المصرح بها تعني معاملة غير مصرح بها من قبلك، 
ولكن ال تشمل أية معاملة تقوم أنت بتنفيذها أو أي شخص يقوم 

بإجراء المعاملة بمعرفتك وبموافقتك.

الدوالر األمريكي يعني العملة القانونية للواليات المتحدة األمريكية.

اليورو تعني العملة القانونية لالتحاد األوروبي.

نحن، إننا، لنا تعني جهة اإلصدار وتشمل أيضاً، إال إذا كان السياق 
يشير إلى خالف ذلك، أي وكيل يعمل نيابة عن جهة اإلصدار.

أنت، إنك تعني حامل البطاقة.

2- ما لم ينص على خالف ذلك، فإن جميع المبالغ الواردة في هذه 
الشروط واألحكام هي بالريال القطري.

3- اإلشارة إلى األيام، أو األوقات أو الفترات الزمنية في هذه الشروط 
واألحكام هي وفقاً للتوقيت الرسمي القطري
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المقدمة	. 

التقدم بطلب للحصول على البطاقة وتفعيلها	. 

2-1 تخضع البطاقة لهذه الشروط واألحكام.

2-2 ينبغي على العميل الموافقة على االلتزام بهذه الشروط واألحكام 
عند التقدم بطلب للحصول على البطاقة.

2-3 قد تختلف العمالت المتاحة فيما يتعلق بالبطاقة من وقت آلخر. 
 يرجى االطالع على موقع 

www.dukhanbank.com/ar/multicurrencycard لمزيد من 
التفاصيل حول العمالت المتاحة في أي وقت. إذا قدمنا عملة جديدة 

واخترت تخصيص أموال لتلك العملة الجديدة، فسيتم اعتبار أنك 
أقررت ووافقت على تطبيق هذه الشروط واألحكام على هذه العملة 

الجديدة.

3-1 يتم تفعيل البطاقة بعد قبولنا لطلبك المقدم في فروع بنك 
دخان كما هو محدد من وقت آلخر والتحقق من هويتك. ستحتاج 

إلى تزويدنا بالتفاصيل الكافية للتحقق من هويتك، بما في ذلك على 
سبيل المثال ال الحصر، تفاصيل مستندات الهوية الخاصة بك )على 

سبيل المثال تفاصيل البطاقة بطاقة الهوية القطرية( قبل أن نتمكن 
من تفعيل بطاقتك. سيتم تقديم مزيد من التفاصيل عن الهوية غير 

المتصلة باإلنترنت عند االقتضاء. ستحتاج أيضاً إلى إعداد تفاصيل 
“حسابي” باتباع المطالبات ذات الصلة.

3-2 ستحتاج إلى استخدام رقم التعريف الشخصي الخاص ببطاقتك 
إلجراء عمليات شراء في نقاط البيع وعند سحب األموال نقداً من جهاز 
الصراف اآللي باستخدام بطاقة Multi Currency من بنك دخان. يجب 

عليك حفظ رقم التعريف الشخصي للبطاقة لمنع االستخدام غير 
المصرح به للبطاقة.

3-3 بمجرد نجاحك في تقديم الطلب في أي فرع من فروع بنك 
دخان، وإتمام عملية التعريف بالهوية بشكل صحيح عبر اإلنترنت و/
أو شخصياً، سيتم تفعيل البطاقة وستتمكن من تعبئة األموال. قد 

يكون هناك تأخير في هذا إذا لم يتم التعرف عليك شخصياً.

3-4 ال يمكن إلغاء عمليات الشراء التي تتم من خالل هذه البطاقة.

3-5 الحد األدنى للعمر من أجل الحصول على البطاقة هو 18 عاماً.
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تعبئة ونقل األموال	. 

4-1 وفقاً ألية رسوم معمول بها، يجوز استخدام البطاقة لسحب مبالغ 
 نقدية من أجهزة الصراف اآللي التي تعرض عالمة قبول ماستركارد 

و/أو لدفع قيمة السلع والخدمات لدى التجار، بما في ذلك الذين 
يقبلون بطاقات ماستركارد إلكترونياً. جهة اإلصدار ال تتحمل مسؤولية 

ضمان قبول البطاقة من أجهزة الصراف اآللي ونقاط البيع غير 
المملوكة أو المدارة من قبل جهة اإلصدار أو شركة ماستركارد.

4-2 عند استخدام بطاقتك في نقاط البيع وأجهزة الصراف اآللي، يجب 
اختيار “ائتمان” وليس “شيك” أو “توفير”. يرجى مالحظة أنه باختيارك 

“ائتمان” فإنك تدخل إلى المبالغ من خالل نظام الدفع ببطاقة 
ماستركارد، وال يتم منحك أي ائتمان من قبل جهة اإلصدار أو أي 

شخص آخر )إال في حالة الرصيد السالب، فيجب عليك سداد المبلغ(.

4-3 على الرغم من عرض عالمة قبول ماستركارد، قد ال تعمل البطاقة 
في بعض البالد والمناطق الجغرافية نتيجة فرض القيود. يرجى 

 التحقق من قائمه البلدان والمناطق التي تفرض قيود على
.www.dukhanbank.com/ar/multicurrencycard 

4-4 يرجى مالحظة أن البطاقة لالستخدام اإللكتروني فقط ويجب عدم 
استخدامها في المعامالت اليدوية أو غير المتصلة باإلنترنت. باإلضافة 
إلى ذلك، يجب عدم استخدام البطاقة ألي نشاط غير قانوني أو أنشطة 

غير متوافقة مع الشريعة اإلسالمية.

4-5 ال يمكن إلغاء المعاملة بمجرد تصريحك باستخدام البطاقة في 
المعاملة.

4-6 قد تتمكن أيضاً من االستفسار عن الرصيد في بعض أجهزة  
الصراف اآللي على الرغم من أن التوافر يعتمد على البلد وجهاز الصراف 

اآللي المستخدم. قد تكون هناك رسوم مستحقة الدفع )إلى مشغل 
جهاز الصراف اآللي( مقابل االستفسار عن الرصيد.

4-7 عند استخدام البطاقة لشراء الوقود من  مضخة الوقود اآللية، 
يجب أن يكون الحد األدنى للبطاقة 75 دوالر أمريكي أو ما يعادلها بعملة 
أخرى. كما يحق لنا تطبيق تفويض مسبق بقيمة 15 دوالر أمريكي إلجراء 
المكالمات الهاتفية، وفي هذه الحالة، يجب أن يكون الحد األدنى 15 دوالر 

أمريكي )أو ما يعادلها بعملة أخرى( في بطاقتك إلجراء المكالمات. إذا 
أنفقت أقل من الحد األدنى لمبلغ التفويض المسبق، فلن يتم تحصيل 

أية رسوم منك؛ ومع ذلك، قد يكون أي جزء غير مستخدم من مبلغ 
التفويض المسبق غير متاح مؤقتاً.
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فترة الصالحيةالتسامحالفئة

30 يومالفنادق

 المنتزهات
30 يومالترفيهية

30 يومالرحالت البحرية

 الوقود
75 دوالر أو ما يعادلها 

بالعملة المقابلة

4-8 الترتيب االفتراضي لحافظات العملة هو الريال القطري، الدوالر 
األمريكي، الجنيه اإلسترليني، اليورو والليرة التركية.

4-9 إنتهاء صالحية متفاوت حسب الفنة: الفنادق 30 يوما، المجمعات 
الترفيهية يوماً، خطوط الرحالت البحرية 30 يوماً، الوقود 75 دوالر أو ما 

يعادلها بعملة أخرى.

4-10 عند استخدام البطاقة في المطاعم ولم تقم بتصريح العملية 
باستخدام الشريحة ورقم التعريف الشخصي أو خاصية عدم التالمس، 

قد يضيف التاجر تلقائياً )نسبة إضافية 20 % بالعادة، ولكن ليس 
بالضرورة(، كرسوم خدمة أو أتعاب مسبقة، ويتم خصمها من البطاقة. 

إذا كانت رسوم الخدمة الفعلية أو األتعاب أقل، فقد يكون أي جزء غير 
مستخدم من رسوم مبلغ الخدمة أو األتعاب غير متوفر مؤقتاً.

4-11 قد ال تقبل بعض الشركات البطاقة كوسيلة لإلنفاق مصرح 
بها مسبقاً. إذا تم استخدام البطاقة لهذا الغرض، فقد تقوم بعض 
الشركات )مثل الفنادق، وخطوط الرحالت البحرية وشركات تأجير 

السيارات( بإجراء تصريح مسبق للمبلغ التقديري للفاتورة النهائية 
وهذا المبلغ غير متاح مؤقتاً. سيتم خصم المبلغ الفعلي للفاتورة 

النهائية فقط من األموال عند سداد الفاتورة النهائية.

4-12 عند استخدام البطاقة لشراء بضائع للتسليم عن طريق البريد أو 
عبر اإلنترنت، قد يتم إضافة 10 % نسبة إضافية تلقائياً بواسطة التاجر 

كرسوم تسليم متوقعة. إذا كانت رسوم التسليم الفعلية أقل، فقد 
يكون أي فرق غير مستخدم غير متاح مؤقتاً.

4-13 توافق على قبول ايداع في بطاقتك بالعملة المعمول بها إذا كان 
يحق لك استرداد مبلغ أو ايداع آخر ألي سبب عن بضائع أو خدمات تم 

شراؤها باستخدام البطاقة.

4-14 البطاقة ليست بطاقة ائتمان، ووفقاً لوجود رصيد سالب في 
البطاقة، تقتصر جميع االستخدامات على المبلغ الذي تم تحميله 

مسبقاً ويرجع إلى رصيد البطاقة وأية حدود أخرى مشار إليها في هذه 
الشروط واألحكام. وستكون مسؤوالً عن أي مبلغ من الرصيد السالب 

باإلضافة إلى أية تكاليف نتحملها عند استرداد أو محاولة استرداد 
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المبلغ الذي تدين به لنا. سيتم الخصم من رصيد العملة المعمول 
به )وبالتالي الرصيد اإلجمالي( بقيمة مبلغ كل عملية سحب نقدي 
أو معاملة وأية رسوم، وستقلل هذه الخصومات من رصيد العملة 

المعمول به )وبالتالي الرصيد اإلجمالي( المتاح للمعامالت المستقبلية. 
تتطلب كل معاملة تصريح أو تحقق قبل إتمامها.

4-15 وفقاً للبند 15-4 فإنك مسؤول عن تحديد المبلغ المحتفظ به في 
كل عملة ولضمان أن لديك ما يكفي من األموال لجميع المعامالت. 

ووفقاً لقيود معينة وللرسوم )يرجى الرجوع إلى جدول الرسوم والقيود 
المعمول به( وسعر صرف العمالت، يمكنك تخصيص أموالك عبر 

 عمالت مختلفة من خالل موقع 
www.dukhanbank.com/ar/multicurrencycard أو من خالل طرق 

إضافية قد نوفرها لك من وقت إلى آخر.

4-16  إذا لم يكن هناك رصيد كاٍف في المحفظة لدفع تلك المعاملة )أو 
كانت المعاملة بعملة ليست عملة المحفظة(، فستتم معالجة رصيد 
المعاملة تلقائياً أوالً وفًقا ألي رصيد لعملة المعاملة على البطاقة، ثم 

باستخدام العمالت األخرى بترتيب األولوية – الريال القطري، الدوالر 
األمريكي، الجنيه اإلسترليني، اليورو ثم الليرة التركية.

4-17 يجب عليك االلتزام بجميع القوانين واللوائح )بما في ذلك أية 
ضوابط على سعر صرف العمالت األجنبية( فيما يتعلق بالبطاقة في 

البلد الذي تقوم فيه بعمليات شراء و/أو استخدام البطاقة. 

4-18 يمكن استخدام البطاقة إلجراء عمليات شراء وسحب وفقاً لهذه 
الشروط واألحكام.

4-19 يمكن استخدام البطاقة فقط للمعامالت إذا كان مبلغ األموال 
كافياً إلجراء المعاملة. وعليك الموافقة على عدم إجراء أو محاولة 

إجراء معامالت تتجاوز األموال المتوفرة. في حالة ظهور رصيد سالب، 
بعد أية معاملة معتمدة منك، يصبح الرصيد السالب الناتج على الفور 

ديناً يجب عليك دفعه لنا ونحن نحتفظ بحق استرداد هذا الدين عن 
طريق خصم األموال المتوفرة في أية محفظة عملة أخرى. عندما نقوم 
بتحويل الرصيد السالب إلى عملة أخرى، فسوف نستخدم نفس السعر 

الذي نستخدمه للعملة لتخصيصات العملة في اليوم المحدد الذي 
ننجز فيه المعاملة. إذا استمر هذا الرصيد السالب على الرغم من أي 

 خصم من هذا القبيل:
 )أ( يصبح الرصيد السالب الناتج على الفور ديناً تدفعه لنا؛

)ب( يجب عليك اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لوقف المعامالت الالحقة؛ 
 و

)ج( يجب عليك على الفور وبدون تأخير سداد الديون التي تدين بها لنا.

4-20 ال يمكن استخدام البطاقة في عمليات الشراء المتعلقة بالقمار أو 
الترفيه للبالغين.
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5-1 يمكنك التحقق من معامالت بطاقتك ورصيد أموالك وأية عملة 
محملة عن طريق تسجيل الدخول إلى “حسابي” أو عن طريق االتصال 

بمركز خدمة العمالء. إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حسابي عبر 
موقع www.dukhanbank.com/ar/multicurrencycard فستتمكن 

من الحصول على تفاصيل حول قيمة األموال المتوفرة بالريال 
القطري، استناداً إلى أسعار بنك دخان السائدة السارية في ذلك اليوم 

إذا قمت بتحويل هذه المبالغ إلى الريال القطري. قد تختلف هذه 
األسعار عن تلك التي ستحصل عليها عند إتمام المعامالت. يجب 

عليك التحقق بعناية من جميع البيانات حول أية اختالفات وإخطار 
خدمة العمالء على الفور إذا كنت تعتقد أن هناك أي اختالف في أي 
بيان. بموجب قواعد نظام ماستركارد، قد نتمكن من المطالبة برد 

المبالغ المدفوعة نيابة عنك إذا نشأت مشكلة )مثل االستخدام غير 
المصرح به أو عدم تسليم البضائع المطلوبة(. ومع ذلك، فهناك 

حدود زمنية يمكننا من خاللها المطالبة بهذا نيابة عنك. لذلك من 
المهم أن تبلغ عن أية مشاكل على الفور.

5-2 إذا عرض جهاز الصراف اآللي رصيد أموالك، فقد يتم عرضه فقط 
بالعملة المحلية حيث جهاز الصرف اآللي. لن يعرض جهاز الصراف 
اآللي رصيداً لكل عملة. يمكن الحصول على رصيد دقيق لكل عملة 

 من خالل خدمة العمالء أو من “حسابي” على موقع
.www.dukhanbank.com/ar/multicurrencycard

6-1 يطبق سعر صرف العمالت األجنبية على المعامالت التي تتم من 
 خالل البطاقة في الحاالت التالية:

 )أ( التعبئة األولية عند تخصيص األموال بعملة أجنبية؛

)ب( عمليات التعبئة عبر اإلنترنت )باستخدام التحويل المصرفي عبر 
اإلنترنت الخاص بالبنك، أو أية طريقة أخرى قد نوفرها من وقت آلخر(، 

 عند تخصيص أموال بعملة أخرى غير الريال القطري؛

)ج( عمليات نقاط البيع التي تتم باستخدام عملة ليست ضمن 
 العمالت المتوفرة في البطاقة؛

)د( عمليات السحب من أجهزة الصراف اآللي إذا كانت العملة 
 المحلية ليست ضمن العمالت المتوفرة في البطاقة؛

 )ه( عند تخصيص أموال من عملة إلى عملة مختلفة على البطاقة؛

)و( إذا خصصنا أموال من عملة إلى عملة مختلفة على البطاقة 

إدارة أموالك	. 

معامالت سعر صرف العمالت األجنبية	. 
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بسبب معاملة شراء أو سحب؛

)ز( إذا كانت البطاقة مغلقة، أو تم سداد رصيد البطاقة بموجب الفقرة 
 14 أدناه، وأنه يوجد أموال بالبطاقة بعملة أجنبية؛

)ح( عندما يتم فرض رسوم صيانة البطاقة الشهرية أو رسوم تحقق 
اإلدارة وليس هناك ما يكفي من األموال المتاحة بالريال القطري كما 

هو موضح في طريقة حساب سعر الصرف األجنبي لكل حالة.

6-2 يتم وضع وتحديد أسعار صرف العمالت األجنبية المستخدمة في 
تعبئة البطاقة من قبل البنك وتتغير كل يوم. يمكن الحصول على 

سعر الصرف على مدار 24 ساعة طوال أيام األسبوع عبر اإلنترنت من 
.www.dukhanbank.com/ar/multicurrencycard خالل موقع

6-3 في حال قيام العميل بإجراء المعامالت )من أي نوع( بعملة 
غير متوفرة للبطاقة، سيتم تمويل المبلغ المطلوب عبر تحويل 
المبلغ إلى رصيد العملة المتاح التالي على البطاقة وذلك حسب 
ترتيب األولوية. سعر الصرف األجنبي المستخدم هو السعر الذي 

تحدده ماستركارد والساري في اليوم الذي تتم فيه معالجة المعاملة 
باإلضافة إلى رسوم تحويل العملة ورسوم صرف العمالت األجنبية، 

حسب اإلقتضاء. 

6-4 في الحاالت التي تكون فيها البطاقة مغلقة وتم إعادة دفع 
رصيد البطاقة لك، ويوجد في البطاقة أموال بعملة أجنبية، سنقوم 

بتحويل هذه العمالت إلى الريال القطري. يتم وضع وتحديد سعر 
صرف العمالت األجنبية لهذه الحاالت من قبل البنك ويتغير كل يوم 

وسيتم إخطارك به في ذلك الوقت. إذا كنت ترغب بتأكيد أسعار صرف 
العمالت األجنبية قبل إغالق البطاقة، يمكنك كذلك االتصال بأقرب 

فرع للبنك.

7-1 إنك توافق على الدفع وتفوضنا للخصم من األموال للرسوم 
المحددة في جدول الرسوم بمجرد أن يتم تكبدها. ما لم ينص على 
خالف ذلك، سيتم خصم جميع الرسوم بالريال القطري. إذا لم تكن 

هناك أموال كافية بالريال القطري لدفع هذه الرسوم، فسنقوم تلقائياً 
بخصم األموال من العمالت األخرى حسب ترتيب األولوية. سيخضع 

أي خصم من هذا المبلغ لسعر تحويل العملة الذي يحدده البنك 
وماستركارد وإبالغكم في ذلك الوقت. إذا قمنا بتوفير عمالت إضافية 

لك فيما يتعلق بالبطاقة، فسنقوم بإخطارك بالترتيب الجديد لألولوية 
 إما مباشرة أو عبر موقع

.www.dukhanbank.com/ar/multicurrencycard

7-2 قد يفرض بعض التجار رسوماً إضافية في حالة استخدام البطاقة 
لشراء سلع و/أو خدمات. يتم تحديد الرسوم وتحصيلها من قبل 

التاجر وال يتم االحتفاظ بها أو استالمها من قبلنا.

الرسوم	. 
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8-1 يحدد معظم مشغلي أجهزة الصراف اآللي أدنى وأقصى مبلغ 
يمكن الحصول عليه في كل معاملة. قد تكون هذه المبالغ محددة 

أيضاً )في بعض البالد( بموجب ضوابط تنظيمية.

8-2 تطبق حدود أخرى أيضا على استخدام البطاقة، كما هو موضح 
 في جدول الحدود. يمكن االطالع على الجدول عبر الرابط

.www.dukhanbank.com/ar/multicurrencycard

9-1 يجب عليك التأكد من المحافظة على البطاقة، وتفاصيل الحماية 
وجميع رموز الحماية وضمان وجودها في أمان من خالل اتخاذ 

االحتياطات التالية )متطلبات الحماية(. ال يجوز لك القيام بما يلي:

 )أ( السماح ألي شخص آخر باستخدام البطاقة؛
 )ب( التداخل مع أي شريط مغناطيسي أو دائرة متكاملة على البطاقة؛

 )ج( اإلفصاح غير الضروري عن رقم البطاقة؛
 )د( كتابة أي رمز حماية على البطاقة؛
 )ه( حمل أي رمز حماية مع البطاقة؛

 )و( تسجيل أي رمز يمكن الوصول إليه من قبل أشخاص آخرين؛
)ز( إعطاء أي رمز حماية إلى أي شخص آخر )بما في ذلك أفراد الشرطة 

و/أو موظفي شركة ماستركارد أو موظفي مركز خدمة البطاقة 
 مسبوقة الدفع(؛

)ح( عدم االمتثال إلى تعليمات نوردها للمحافظة على البطاقة وأية 
تفاصيل حماية بأمان؛ واإلهمال في المحافظة على إبقاء رمز الحماية 

في أمان.

9-2 سيتم تعطيل رقم التعريف الشخصي عند إدخال رقم تعريف 
شخصي غير صحيح للبطاقة ثالث )3( مرات متتالية. إذا تم تعطيل 

رقم التعريف الشخصي، يرجى االتصال بخدمة العمالء للحصول على 
المساعدة. قد يتأخر إعادة تفعيل رقم التعريف الشخصي )عادة 24 

ساعة(.

9-3 عليك تذكر رقم التعريف الشخصي، فهذا أمر مهم للغاية حيث 
ال يمكنك أن تغير رقم التعريف الشخصي الذي صدر مع البطاقة. 

ألسباب أمنية يجب أال تحتفظ برقم التعريف الشخصي مكتوباً في أي 
مكان قريباً من البطاقة. إذا نسيت رقم التعريف الشخصي فيمكنك 
الحصول على تذكير لرقم التعريف الشخصي في أي وقت من خالل 

زيارة )www.dukhanbank.com/ar/multicurrencycard( والدخول إلى 
“حسابي” او االتصال بمركز خدمة العمالء والرد على أسئلة الحماية 

التي قدمتها في طلبك واتباع الخطوات.

الحدود	. 

حماية البطاقة	. 
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البطاقة وانتهاء صالحيتها 		.

فقدان وسرقة البطاقة 		.

10-1 البطاقة مملوكة للبنك في جميع األوقات.

10-2 تصبح البطاقة غير صالحة في تاريخ انتهاء الصالحية المذكور 
على البطاقة وال يجب استخدامها ألية معاملة بعد ذلك.

11-1 بمجرد أن يقوم العميل باإلبالغ عن ضياع البطاقة لدى مركز 
خدمة العمالء، سيتم حظر استخدام البطاقة ولن يسمح بإجراء 

أية معاملة. ولكن في حالة إجراء أية معامالت قبل حظر استخدام 
البطاقة، يكون حامل البطاقة مسؤوالً عن هذه المعامالت. من أجل 

إرسال إشعار خطي بالمسؤولية إلى حامل البطاقة، يجب استالم 
شكوى خطية من حامل البطاقة بخصوص المعاملة المتنازع عليها. 

يكون حامل البطاقة مسؤوالً عن جميع المعامالت بموجب حساب 
البطاقة إلى أن يتم التنازع على هذه المعاملة وإبالغ البنك عنها.

11-2 يجب على حامل البطاقة اتخاذ جميع االحتياطات المنطقية 
لمنع ضياع أو سرقة البطاقة، وحماية رقم التعريف الشخصي من 

الكشف من قبل أي شخص )بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر 
أفراد األسرة، واألقارب، و/أو أصحاب العمل(، وال يجب اإلفصاح عن رقم 

التعريف الشخصي لطرف آخر.

11-3 إذا علم حامل البطاقة أو كان لديه سبب لالشتباه بفقدان 
البطاقة أو سرقتها أو تلفها، أو احتمال إساءة استخدامها أو لديه 

سبب لالشتباه في أن شخصاً آخر قد عرف أي رمز حماية أو تفاصيل 
الحماية، فيجب على حامل البطاقة على الفور إخطار مركز الخدمة 

في بنك دخان والشرطة / السلطات في البلد الذي حدث فيه هذا 
الضياع أو السرقة أو الكشف. يتبع هذا اإلخطار تأكيد كتابي موّقع أو 

رسالة بالبريد اإللكتروني إلى البنك خالل 24 ساعة من استالم اإلشعار. 
حتى استالم هذا التأكيد الخطي، سيكون حامل البطاقة مسؤوالً 

عن جميع معامالت البطاقة في حساب البطاقة. كما يتعهد حامل 
البطاقة باتخاذ جميع الخطوات الالزمة لمساعدة البنك والشرطة / 

السلطات في استرداد البطاقة المفقودة. عند استالم هذا اإلخطار 
الخطي، يقوم البنك بتعليق البطاقة ذات الصلة لتقييد أي استخدام 

الحق، وسوف يرتب إلرسال بطاقة جديدة لك الستخدام أموالك بناًء 
على طلب خطي.

11-4 يبقى حامل البطاقة مسؤوالً بالكامل عن دفع أية خصومات على 
حساب البطاقة إلى البنك تنشأ من إجراء معامالت على البطاقة، أو 

من سلع أو خدمات موردة من التجار، أو سلف نقدية أو معامالت على 
أجهزة الصراف اآللي يتم اجراؤها من خالل استخدام البطاقة من قبل 
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 مسؤولية المعامالت غير المصرح بها / مراجعة المعامالت 		.

12-1 إذا رغب حامل البطاقة باالعتراض على معاملة في حساب 
البطاقة بكشف الحساب، يجب إخطار االعتراض للبنك خطياً في فترة 

أقصاها 10 أيام من تاريخ المعاملة.

12-2 يجب إخطار االعتراض للبنك وفقاً للتنسيق المحدد في نموذج 
نزاع حامل البطاقة المتوفر على موقع البنك، أو لدى فروع البنك 

أويمكن طلبه عن طريق االتصال بالرقم الموضح على ظهر البطاقة.

12-3 يجب أن يضمن حامل البطاقة إكمال النموذج بالكامل وتقديم 
كافة المستندات الداعمة التي يطلبها البنك والمتعلقة بالمعاملة 

المتنازع عليها ومالبساتها.

12-4 تحتفظ شركة ماستركارد بحق االتصال بالعميل للتحقق من 
معامالت البطاقة وإجراء فحص أمني وتقديم المشورة باستبدال 

البطاقة. يوافق حامل البطاقة على التعاون مع شركة ماستركارد في 
جميع الحاالت. إذا لم تتمكن شركة ماستركارد من االتصال بحامل 
البطاقة ألي سبب من األسباب في أي من الظروف المذكورة أعاله، 
تحتفظ شركة ماستركارد بحق تجميد / حظر حساب بطاقة حامل 

البطاقة إلى أن يتم التوصل إلى حل ما يرضي البنك. يجب على حامل 
البطاقة تعويض ودرء الضرر عن البنك أو شركة ماستركارد حول أية 
تكاليف / خسائر سواء فعلية أو ضمنية قد يتكبدها حامل البطاقة 

نتيجة التجميد / الحظر المفروض من البنك أو شركة ماستركارد 
على حساب البطاقة كما هو موضح هنا. ال يتحمل البنك أو شركة 

ماستركارد أي التزام لمشاركة تفاصيل الظروف التي بموجبها تم 
فرض تجميد / حظر حساب بطاقة حامل البطاقة.

12-5 إذا ثبت بعد ذلك أن المعاملة التي تم التنازع عليها من قبل 
حامل البطاقة قد نشأت من قبله، يحتفظ البنك بحقه في تحصيل 

الرسوم المالية المعمول بها من حساب البطاقة من تاريخ إجراء 
المعاملة.

أي شخص سواء بعلم أو دون علم حامل البطاقة وبغض النظر ما إذا 
كان مصرحاً لهم أم ال من قبل حامل البطاقة.

11-5 يجوز للبنك والشركاء المفوضين منه، وفقاً لتقديره الخاص، 
استبدال أية بطاقة مفقودة أو مسروقة وفقاً للشروط واألحكام التي 

قد يراها البنك مناسبة وبرسوم يحددها البنك.

11-6 في حالة استرداد البطاقة المفقودة أوالمسروقة من قبل حامل 
البطاقة، يجب عليه إرجاعها فوراً مقطوعة من النصف إلى البنك دون 

استخدامها. يجب أال يستخدم حامل البطاقة رمز الحماية بعد إبالغ 
البنك عن الكشف عنه إلى أي طرف ثالث.
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12-6 حيث يمكننا إثبات احتمال أن حامل البطاقة قد ساهم في 
 الخسائر الناتجة عن عملية غير مصرح بها من خالل:

 إحتيال؛
)ب( عدم االلتزام بمتطلبات الحماية، يكون حامل البطاقة مسؤوالً 
عن الخسائر الفعلية التي تحدث حتى وقت اإلخطار عن الضياع، أو 

السرقة أو سوء استخدام رمز الحماية أو البطاقة أو مخالفة متطلبات 
الحماية.

12-7 يكون حامل البطاقة مسؤوالً عن الخسائر الناتجة عن المعامالت 
غير المصرح بها إذا تمكن البنك من إثبات على رصيد محتمل أن 

حامل البطاقة قد ساهم في الخسائر من خالل التأخر غير المعقول 
في اإلخطار عن سوء االستخدام، أو ضياع أو سرقة البطاقة أو مخالفة 

أمن رمز الحماية ذات الصلة.

12-8 تصل مسؤولية البطاقة المفقودة / المسروقة إلى حد خسارة 
المعاملة أو الحد منها. في حالة ضياع / سوء استخدام البطاقة / رقم 

التعريف الشخصي / رمز الحماية بعلم أو دون علم حامل البطاقة، 
يكون حامل البطاقة مسؤوالً عن جميع المعامالت على البطاقة حتى 

وقت إبالغ البنك خطياً بضياع البطاقة.

12-9 قد ال تكون المعلومات المرسلة عبر اإلنترنت آمنة تماماً. ال يمكن 
لجهة اإلصدار أو شركة ماستركارد ضمان أن اإلنترنت أو أنظمة الدفع 

عبر اإلنترنت ستعمل في جميع األوقات وال تتحمل جهة اإلصدار أو 
ماستركارد أية مسؤولية عن عدم التوفر أو االنقطاع أو عن اعتراض أو 

فقدان المعلومات الشخصية أو البيانات األخرى.

12-10 لالعتراض على معاملة )معامالت( تمت من خالل بطاقتك، 
اتصل بخدمة العمالء.

في حالة فقدان، سرقة أو تلف البطاقة، يمكنك التواصل مع فريق 
استبدال البطاقات للحصول على خدمة استبدال الطوارئ اثناء 

وجودك خارج قطر. سيتم إرسال البطاقات البديلة، رهنا بتوافرها، الى 
العنوان المرسل إلى وكيل خدمات البطاقات بواسطة البريد العادي. 
أما داخل قطر، فيمكنك طلب بطاقة بديلة من خالل التوجه إلى أي 

فرع من فروع بنك دخان.

 استبدال البطاقات 		.
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14-1 يمكنك إغالق بطاقتك في أي وقت بزيارة أي فرع من فروع بنك 
 دخان. يرجى الرجوع إلى “الرسوم والحدود” على موقع

www.dukhanbank.com/ar/multicurrencycard للحصول على 
قائمة الرسوم المعمول بها.

14-2 يجوز لجهة اإلصدار إلغاء أو تعليق استخدامك للبطاقة و/أو 
إنهاء هذه االتفاقية، بإشعار أو دون إشعار ودون تحمل أية مسؤولية 

تجاهك إذا كان هنالك سبب وجيه لفعل ذلك، بما في ذلك، على 
 سبيل المثال ال الحصر إذا: 

 )أ( اعتبرت جهة اإلصدار من المحتمل إساءة استخدام البطاقة؛

 )ب( خالفت أياً من هذه الشروط واألحكام؛ )راجع موقع
www.dukhanbank.com/ar/multicurrencycard( و/أو أن تصبح غير 

 مؤهل أن تكون حامالً للبطاقة، أو تعليقها أو إنهائها؛
)ج( كان لدى جهة اإلصدار شك حول أي استخدام غير قانوني للبطاقة؛ 

 أو
)د( قمت بإعطاء جهة اإلصدار، أو شركة ماستركارد معلومات غير 

صحيحة، أو غير دقيقة أو غير كاملة عند التقدم بطلب للحصول على 
البطاقة.

14-3 إذا كانت البطاقة مغلقة، سنقوم برد أي رصيد دائن في البطاقة 
)مخصوم منها أية رسوم إغالق(. يمكنك االتصال بأي فرع من فروع 

بنك دخان للدفع بالريال القطري أي رصيد دائن متبق في البطاقة 
بمجرد إغالقها. سيتم إيداع المبلغ المعني في حسابك المصرفي 

المحدد أو سيتم تسليمه لك نقداً بالريال القطري.

لن يشمل الرصيد الدائن المتاح لك أية مبالغ غير ملغية، أو مصرح 
بها مسبقاً أو “محتجزة”، ولكن هذه المبالغ ستكون متوفرة لك 

بمجرد إلغاء التصريح المسبق أو اإلفراج عن المبالغ “المحتجزة” من 
قبل التاجر وتكون المبالغ ذات الصلة متوفرة لإلنفاق أو السحب. 

سيتم تطبيق سعر صرف العمالت على أي سحب / دفع نقدي 
لألموال في حسابك المصرفي المحتفظ بها بعملة أجنبية.

 إغالق البطاقة 		.
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 تغيير هذه الشروط واألحكام 		.

 نقل هذه االتفاقية 		.

 معلوماتك الشخصية )معلومات هامة عن خصوصيتك( 		.

15-1 يجوز لنا تغيير هذه الشروط واألحكام )بما في ذلك فرض رسوم 
جديدة، وتغيير الرسوم أو الحدود، وتغيير الخدمات التي نقدمها 

وتغيير المنتج( حسب تقديرنا دون أية إخطارات أخرى. سيتم تحديث 
التغييرات على موقعنا اإللكتروني.

15-2 لن نخالف هذه الشروط واألحكام إذا اتخذنا خطوات من أجل 
االمتثال ألية قوانين أو التزامات قانونية أخرى.

15-3 لن نخالف هذه الشروط واألحكام إذا اتخذنا اإلجراء الالزم من أجل 
إحداث تغيير تستلزمه الحاجة الفورية الستعادة أو الحفاظ على أمن 

النظام أو البطاقة.

16-1 يجوز لجهة اإلصدار نقل حقوقها والتزاماتها بموجب اتفاقيتها 
معك )بما في ذلك أية حقوق والتزامات تؤديها شركة ماستركارد( 

إلى أي شخص أو شركة. عند حدوث ذلك، يتحمل الشخص أو 
الشركة التي تم نقل هذه االتفاقية إليها جميع حقوق والتزامات جهة 

اإلصداربموجب االتفاقية. من ذلك الحين  فصاعداً، الشروط المرجعية 
الواردة في هذه الشروط واألحكام الخاصة بجهة اإلصدار )أو شركة 
ماستركارد، حسب اقتضاء الحال( يجب قراءتها باعتبارها متعلقة 

وملزمة للشخص / الشركة التي تم نقل االتفاقية إليها.

16-2 باستثناء تلك الظروف، وباستثناء المزايا والحقوق المتاحة للبنك 
أو شركة ماستركارد بموجب هذه الشروط واألحكام، ال يوجد في هذه 

الشروط واألحكام ما يمنح أي طرف ثالث أية فائدة أو حق في تطبيق 
أية شروط خاصة باالتفاقية المبرمة بينكم وبين جهة اإلصدار.

17-1 تقر بأن جهة اإلصدار أو شركة ماستركارد ووكالئها يمكنهم جمع 
المعلومات الشخصية فيما يتعلق بتزويد البطاقة، بما في ذلك 

المعلومات الشخصية الموجودة في أي نموذج طلب، ومراسالت، 
ورسائل البريد اإللكتروني والمكالمات الهاتفية، واالتصاالت عبر 

اإلنترنت ومعلومات المعامالت.

17-2 عند التقدم بطلب للحصول على البطاقة وتفعيلها، فإنك 
توافق على قيام جهة اإلصدار وشركة ماستركارد بجمع معلوماتك 

 الشخصية، واستخدامها واإلفصاح عنها )فيما بينهما كذلك(:
)أ( لتوفير وتسهيل تزويدك بالبطاقة والخدمات على النحو المطلوب 

بموجب هذه الشروط واألحكام؛
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 )ب( لمراقبة االمتثال لهذه الشروط واألحكام؛

)ج( لمكافحة غسل األموال )AML(، واكتشاف الجريمة، وأغراض 
االمتثال القانوني ومنع الغش، بما في ذلك ما هو مطلوب بموجب 

 قانون قطر رقم )20( لسنة 2019؛  

 )د( السترداد أية أموال تدين بها بموجب هذه الشروط واألحكام.

17-3 عند التقدم بطلب للحصول على البطاقة وتفعيلها، فإنك 
توافق أيضاً على قيام جهة اإلصدار وشركة ماستركارد باإلفصاح عن 

المعلومات الشخصية التي يتم الحصول عليها منك أو المرتبطة بك 
إلى البنك، كما بجمع معلوماتك الشخصية واستخدامها واإلفصاح 
عنها )فيما بينهما كذلك(، بما في ذلك المعلومات الشخصية التي 

 يتم جمعها من أطراف ثالثة، من أجل:

)أ( قيام البنك وأي من الجهات ذات الصلة بتقديم مزايا، أو منتجات أو 
 خدمات، بما في ذلك تقديم مكافآت بنك دخان لك؛

)ب( قيام البنك وأي من الجهات ذات الصلة بتحسين خدمة العمالء، 
بما في ذلك البحوث، وإجراء وإعداد التحليالت الخاصة بتطوير 

 المنتجات والتخطيط؛

)ج( قيام البنك بتسويق منتجاته أو خدماته أو منتجات وخدمات 
 األطراف الثالثة، بما في ذلك التسويق المباشر؛ و

)د( قيام أي طرف ثالث بتقديم خدمات إلى البنك، أو أي من الجهات 
ذات الصلة أو إجراء أي من األغراض المذكورة أعاله.

17-4 يجوز لجهة اإلصدار وشركة ماستركارد الكشف عن معلوماتك 
الشخصية للمستلمين في الخارج في المملكة المتحدة والواليات 

المتحدة األمريكية لألغراض المبينة أعاله. من وقت تطبيق سياسات 
قطر المتعلقة بالخصوصية، سيطلب من جهة اإلصدار وشركة 

ماستركارد اتخاذ الخطوات المعقولة في ظروف معينة لضمان عدم 
مخالفة المستلم في الخارج سياسات قطر المتعلقة بالخصوصية، 
ولكن ليس من الضروري القيام بذلك إذا وافقت على الكشف عليها 

في الخارج. من خالل التقدم بطلب للحصول على البطاقة وتفعيلها، 
فإنك توافق على قيام جهة اإلصدار وشركة ماستركارد باإلفصاح عن 
معلوماتك الشخصية للمستلمين من الخارج كما هو موضح في 

هذه الفقرة.

17-5 عند عدم موافقتك على تقديم المعلومات الشخصية المطلوبة 
من قبلنا، فلن نتمكن من تزويدك بالبطاقة ويجب عليك عدم التقدم 

بطلب للحصول على البطاقة وتفعيلها.

17-6 يجب عليك إبالغ البنك فوراً بأي تغيير في معلومات االتصال 
الخاصة بك. يمكنك تحديث رقم هاتفك وعنوان بريدك اإللكتروني من 

خالل زيارة أي من فروع البنك. لن نكون مسؤولين إذا لم تتلّق أي إشعار 
أو مراسالت تم إرسالها وفقاً لمعلومات االتصال التي قدمتها لنا.
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17-7 قد ُيطلب منك تقديم معلومات إلى جهة اإلصدار أو شركة 
ماستركارد )بما في ذلك إثبات الهوية( عند تفعيل البطاقة أو إضافة 

أموال أخرى إلى البطاقة.

17-8 ستتخذ جهة اإلصدار وشركة ماستركارد خطوات منطقية 
للحفاظ على حماية المعلومات الشخصية بما يتوافق مع سياسة 

الخصوصية الخاصة بكل منهما والتي تنطبق على البطاقة. قد 
تختلف استخدامات كل طرف وإفصاحه عن معلوماتك الشخصية. 

للحصول على تفاصيل حول ممارسات خصوصية البنك، راجع 
 سياسة خصوصية بنك دخان على موقعنا اإللكتروني

.www.dukhanbank.com/ar/multicurrencycard

17-9 باإلضافة إلى ذلك، من خالل التقدم بطلب للحصول على 
البطاقة، فإنك توافق على أن تقوم شركة ماستركارد والبنك باستخدام 

معلوماتك الشخصية واإلفصاح عنها إلعالمك بالمنتجات والعروض 
الترويجية ومسوح العمالء التي قد نقوم بإجرائها من وقت آلخر.

17-10 لن تتم مشاركة أو استخدام معلوماتك الشخصية ألي غرض 
آخر باستثناء ما هو مذكور أعاله ما لم يطلب منا ذلك أو تم السماح 
لنا به نتيجة ألية قوانين ولوائح، أو بأمر من المحكمة أو من قبل أية 

شركة أو أشخاص ننقل لهم حقوقنا والتزاماتنا بموجب االتفاقية 
المبرمة بينك وبين جهة اإلصدار والتي تخضع لهذه الشروط واألحكام. 

17-11 سنستمر في االحتفاظ بأية معلومات شخصية ضرورية بعد 
إغالق بطاقتك بنفس الشروط الموضحة أعاله )بما في ذلك الوفاء 

بمتطلبات حفظ السجالت المفروضة قانوناً والتزامات حفظ سجالت 
مكافحة غسل األموال(.

17-12 يحق لك أن تطلب من جهة اإلصدار تزويدك بأية معلومات 
شخصية تحتفظ بها شركة ماستركارد أو جهة اإلصدار )على التوالي( 

عنك. ستقوم شركة ماستركارد أو جهة اإلصدار )حسب اقتضاء 
الحال( بحذف أية معلومات غير صحيحة أو تصحيح أية أخطاء في 
أي من معلوماتك الشخصية التي يتم إخطارنا بها. تحتوي سياسة 

الخصوصية المعمول بها على معلومات حول كيفية الوصول 
إلى المعلومات الشخصية التي تحتفظ بها جهة اإلصدار أو شركة 

ماستركارد، والسعي إلى تصحيحها. كما تحتوي سياسة الخصوصية 
المعمول بها على معلومات حول كيفية تقديم شكوى بشأن 

مخالفة سياسات الخصوصية الوطنية أو سياسات قطر المتعلقة 
بالخصوصية )حسب ما ينطبق( من قبل جهة اإلصدار أو شركة 

ماستركارد وكيفية التعامل مع هذه الشكوى.

17-13 لمساعدتنا في توفير الخدمات المقدمة بموجب هذه الشروط 
واألحكام، ولألغراض األمنية، ولمساعدة جهة اإلصدار وشركة 

ماستركارد في الحفاظ على وتحسين مستوى خدماتها، قد يتم 
تسجيل و/أو مراقبة جميع المكالمات الهاتفية.

20



18-1 لن تكون جهة اإلصدار أو شركة ماستركارد مسؤولة تجاهك عن 
 أية خسارة بسبب:

 )أ( أية تعليمات تقدمها تكون غير واضحة بما فيه الكفاية؛

 )ب( أي إخفاق في تقديم معلومات صحيحة؛

 )ج( أي إخفاق بسبب أحداث خارجة عن سيطرتنا المعقولة؛

 )د( أي عطل في النظام أو نزاع صناعي؛

 )ه( أي رفض أو عدم قدرة للتاجر على قبول البطاقة؛

 )و( الطريقة التي علمت من خاللها حول أي رفض لقبول البطاقة؛

 )ز( أية خسائرغير مباشرة، أو خاصة أو تابعة؛

)ح( أي انتهاك من جانبك ألية قوانين عملة في البلد الذي تم إصدار 
 البطاقة أو استخدامها فيه؛

 )ي( أي نزاع بينك وبين المورد ألية سلع و/أو الخدمات التي تم شراؤها 
 بالبطاقة؛

)ك( اتخاذ أي إجراء مطلوب من قبل أية حكومة، أو قانون فيدرالي أو 
 حكومي أو الئحة أو أمر محكمة؛ أو

)ل( أي شيء مستثنى بشكل خاص أو محدد في أي مكان آخر في هذه 
الشروط واألحكام.

18-2 أنت لست مسؤوالً عن أية خسارة ناجمة عن عطل النظام أو 
المعدات التي يقدمها أي طرف إلى شبكة إلكترونية مشتركة إلتمام 

معاملة يقبلها النظام أو المعدات وفقاً لتعليماتك. ومع ذلك، إذا 
كنت على علم، أو كان من المنطقي أن تكون على علم، أن النظام أو 

 المعدات غير متوفرة أو غير مناسبة، فستقتصر مسؤوليتنا على:
 )أ( تصحيح أية أخطاء؛ 

)ب( استرداد أية رسوم أو تكاليف مفروضة نتيجة لذلك.

18-3 ال يجوز لك تفسير أي شيء في هذه الشروط واألحكام على أنه 
استبعاد، أو تقييد أو تعديل أي ضمان أو شرط أو كفالة ينطوي عليها 

قانون المستهلك القطري. عندما نكون مسؤولين عن خرق هذه 
 الشروط واألحكام، فإن مسؤوليتنا تقتصرعلى:

 )أ( توريد الخدمات مرة أخرى؛ أو
)ب( دفع تكلفة توريد الخدمات مرة أخرى.

18-4 يتم إصدار بطاقة Multi Currency من قبل جهة اإلصدار وتديرها 
جهة اإلصدار ومقدمو خدماتها. لن نكون مسؤولين بأي حال تجاهك 

عن أي إخفاق في االمتثال لهذه الشروط واألحكام، والبنك غير 
مسؤول عن تقديم أية فائدة بموجب هذه الشروط واألحكام.

 المسؤولية 		.
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 االتصاالت 		.

19-1 أنت توافق على أنه، بموجب القانون المعمول به والبند 19-2 
أدناه أننا سنرسل جميع اإلشعارات أو المراسالت األخرى إليك والتي 

تخضع أو تتعلق بهذه الشروط واألحكام بالبريد اإللكتروني إلى عنوان 
بريدك اإللكتروني المسّجل لدينا مؤخراً أو الذي قدمته للبنك إلرسال 

اإلشعارات المراسالت عليه. أنت مسؤول عن التأكد من أن لدينا عنوان 
بريدك اإللكتروني الحالي لهذا الغرض. لن نكون مسؤولين إذا لم تتلَق 

اتصاالً نتيجة لعدم تزويدنا بعنوان بريدك اإللكتروني الحالي.

19-2 إذا كان القانون يحظر تقديم اإلشعارات أو المراسالت األخرى عن 
طريق وسائل االتصال اإللكتروني، وفقاً لمتطلبات القانون، فقد نرسل 

 اإلشعار أو أية رسالة أخرى من خالل أي من الوسائل الواردة أدناه:

)أ( عن طريق الكتابة لك على عنوانك السكني أو البريدي المعروف 
 لدينا مؤخراً؛

)ب( تسليمه لك شخصياً أو تركه على عنوانك السكني أو البريدي الذي 
 عرفناه مؤخراً؛ أو

)ج( إذا لم يكن اإلشعار أو الرسالة خاصة بك )أو إذا لم يكن لدينا عنوان 
بريد إلكتروني حالي لك( - عن طريق نشر إشعار في صحيفة يتم 

تداولها على الصعيد الوطني في قطر أو عن طريق النشر على الموقع 
اإللكتروني.

19-3 إذا أرسلنا إشعاراً أو أية اتصاالت أخرى لك عن طريق البريد 
 اإللكتروني، فقد يكون محتوى اإلشعار أو االتصال:

 )أ( موضحاً  في نص البريد اإللكتروني؛
)ب( متضمناً على أنه وثيقة إلكترونية مرفقة مع البريد اإللكتروني، يتم 

توفيرها في “حسابي” السترجاعها )مع البريد اإللكتروني الذي يطلعك 
على ذلك وعلى الطبيعة العامة للمعلومات، وتمنحك القدرة على 

استرداد المعلومات إلكترونياً بسهولة. على سبيل المثال، عن طريق 
رابط إلى “حسابي”(.

 19-4 إذا أرسلنا إشعاراً أو أية رسالة أخرى إليك: 
)أ( بالكتابة إليك - يعتبر أنك استلمتها عندما يتم تسليمها بالبريد 

 العادي؛
 )ب( بعد يومين من إرسالها؛ أو

)ج( إلكترونياً - يعتبر أنك استلمتها في اليوم الذي تم إرسالها فيه.

 19-5 باإلضافة إلى الطرق المنصوص عليها في هذه الشروط 
واألحكام، قد نرسل لك إشعاراً أو أية مراسالت أخرى باستخدام أية 

طريقة مسموح بها أو منصوص عليها في القانون. إذا كان القانون 
ينص على استخدام طريقة معينة، فسنفعل ذلك.
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. القانون الحاكم 		

 حمالت وعمليات ترويج البطاقة 		.

 تحويل العملة الديناميكي 		.

20-1 تخضع هذه الشروط واألحكام لقوانين دولة قطر وسيتم البت 
في أية مسائل قانونية تتعلق بالشروط واألحكام بموجب قوانين 

قطر بما ال يخالف أحكام الشريعة اإلسالمية. 

20-2 أنت تخضع للسلطة القضائية غير الحصرية لمحاكم قطر 
لسماع وتحديد أية نزاعات أو مسائل قانونية تتعلق بهذه الشروط 

واألحكام أو االتفاقية المبرمة بينك وبين جهة اإلصدار.

ستخضع مشاركة حامل البطاقة في أي من حمالت ترويج/ استخدام 
البطاقة لشروط وأحكام عمليات الترويج / الحملة، وسيقوم البنك 

بإبالغ حاملي البطاقات بها أو نشرها من قبل البنك عندما تكون قابلة 
للتطبيق. يفوض حامل البطاقة بشكل ال رجعة فيه ويسمح للبنك 

بالكشف عن هذه المعلومات وتقديمها بما يراه مناسباً فيما يتعلق 
بحامل البطاقة أو حسابه، وال يقتصر ذلك على الشركات الشريكة 

للبنك أو الوكالء و/أو أي طرف ثالث آخر.

قد تقدم بعض أجهزة الصراف اآللي والتجار إمكانية إتمام المعاملة 
بعملة غير العملة المحلية للبلد )على سبيل المثال، بعملة بلدك(. 

يسمى هذا تحويل العملة الديناميكي. يمكن أن يؤدي قبول عرض 
التسوية بعملة أخرى إلى تكاليف تحويل غير ضرورية نظراً ألن التاجر 

أو مشغل جهاز الصراف اآللي يقوم بتطبيق هامش سعر صرف 
العملة األجنبية لتحويل عملة المعاملة إلى عملة أخرى. ال تقبل 

العرض إلكمال المعاملة بعملة أخرى، إذا كان لديك عملة محلية 
متوفرة في بطاقتك وترغب باستخدامها. يجب على التاجر أو جهاز 

الصراف اآللي إبالغك بالعملة التي ستتم إنجاز المعاملة بها قبل 
قبول المعاملة. من خالل التوقيع على اإليصال أو إدخال رقم التعريف 

الشخصي أو إكمال المعاملة، فإنك تقبل العملة التي يقدمها التاجر 
أو مشغل جهاز الصراف اآللي. ستظهر العملة التي صرحت بها 

للمعاملة في إيصال المعاملة.

19-6 إنك توافق، ألغراض االتصاالت الهاتفية الصادرة أو المستلمة من 
قبل جهة اإلصدار أو شركة ماستركارد، وألغراض المراسالت اإللكترونية 

المستلمة من قبل جهة اإلصدار أو شركة ماستركارد، أنه يجوز لجهة 
اإلصدار أو شركة ماستركارد التحقق من هويتك بالرجوع إلى أي من أو 

جميع تفاصيل الحماية.
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في حالة سحب األموال من أجهزة صراف آلي توفر عملة غير العملة 
المحلية للبلد الذي يوجد فيه جهاز الصراف اآللي، يمكن لمشغل 
جهاز الصراف اآللي تحويل المبلغ المسحوب إلى عملته المحلية 

قبل تحويله مرة أخرى إلى العملة التي يتم صرفها. قد يحدث هذا 
حتى عندما تكون العملة التي يتم صرفها هي نفسها المستخدمة 
في بطاقتك. قد يكون المبلغ المدين في بطاقتك أكبر من المبلغ 
الذي يتم صرفه بواسطة جهاز الصراف اآللي. قد ال يتم إعالمك من 

قبل جميع مشغلي أجهزة الصراف اآللي بالمبلغ المراد خصمه من 
بطاقتك قبل سحب األموال من أجهزة الصراف اآللي الخاصة بهم. 

 لمزيد من المعلومات حول هذه البطاقة، يرجى زيارة موقع
.www.dukhanbank.com/ar/multicurrencycard

يتّم إصدار بطاقة Multi Currency من بنك دخان بموجب ترخيص 
من ماستركارد آسيا / باسيفيك تي ايي ليمتيد. عالمة ماستركارد هي 

عالمة تجارّية مسّجلة، وتصميم الّدوائر عالمة تجارّية مسّجلة لصالح 
ماستركارد انترناشونال إنكوربوريتد.

ُيقر كل من البنك والعميل أن استالم ودفع الفائدة غير مسموح بهما 
بموجب أحكام الشريعة، وبناًء عليه يوافق على أنه إذا كانت هناك 

أية مطالبات بالمبالغ المستحقة فيما يتعلق بهذه االتفاقية قد تم 
تقديمها إلى محكمة / هيئة تحكيم، وتلك المحكمة / هيئة التحكيم 
من خالل تطبيق قوانين ولوائح نظامها القانوني تفرض التزاماً بدفع 

فائدة على المبالغ المطالب بها، فإن البنك بموجبه يتنازل ويرفض 
 صراحة وبصورة ال رجعة فيها ودون قيد أو شرط أي استحقاق

استرداد / دفع لتلك الفائدة.
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