أحــكام وشــروط إصــدار واســتخدام (بطاقــة خصــم  /الصــراف اآللــي) الصــادرة
عــن مصــرف قطــر اإلســامي

Terms & Conditions for the Issuance and Use of the Qatar Islamic DEBIT CARD.

يخضــع إصــدار البطاقــة واســتخدامها للمــواد والشــروط اآلتيــة التــي يقــر حامــل البطاقــة
باطالعــه عليهــا وقبولــه التقيــد بهــا قبــل التوقيــع علــى طلــب الحصــول عليهــا بموجــب
هــذه االســتمارة.
 .1التعاريف
األســماء اآلتيــة ســتحمل المعانــي والــدالالت المبينــة قريــن كل منهــا .مــا لــم يقتصــر
الســياق خــاف ذلــك.
المصرف :مصرف قطر اإلسالمي
البطاقة :بطاقة الخصم الصادرة عن مصرف قطر اإلسالمي
حامل البطاقة :كل شخص تصدر بطاقة باسمه الستخدامه الشخصي.
العميل :صاحب الحساب
التاجــر :أي شــخص أو مؤسســة أو شــركة أو كيــان قانونــي يقبــل التعامــل بواســطة
البطاقــة.
الحســاب  :حســاب العميــل الــذي تســجل فيــه جميــع القيــود (قيمــة المعامــات التــي
تمــت بواســطة البطاقــة ،الرســوم المســتحقة ،المصروفــات أو غيــره مــن األعبــاء).

The issue and use of QIB Debit Cards will be subject to the following terms and
conditions which the Cardholder declares having read and agrees to abide with,
before signing his application for QIB Debit Card.
1. Definition:
Following expressions, where the context admits shall bear the meaning hereby
ascribed to them:
)QIB: Qatar Islamic Bank (S. A. Q
Card: QIB Debit Card
Cardholder: a person to whom a Card is issued for his personal use.
Customer: account holder
Merchant: Any individual, corporation, company or legal entity accepting dealing
by use of the Card
Account: a Customer's account in which all entries (amount of transactions executed
by way of the Card, due fees, expenses or any other charges) are recorded as
herein detailed.
2. The Customer must maintain a Current or Saving Account in Qatari Riyals at any
branch of the Bank.
3. Use Of the Card will be restricted to the Cardholder in person, within the prescribed
limits.
4. The Card is issued on the basis that all withdrawals initiated with it will be debited
immediately into the Customer's account with the Bank.
5. The Card will be used on Automatic Teller Machine (ATM) and on point of Sale
Terminal (POS), located at different places in Qatar, marked with the Bank's name,
logo or the design of the Card.
6. the Card shall at all times remain the property of the bank and Customer shall
surrender the Card to the Bank immediately upon request, and the Bank has the
right at its sole discretion to withdraw the Card or prohibit its further use.
7. The Card and related PIN are issued to the Customer entirely at his/ her risk and
the bank shall bare no liability whatsoever for any loss or damage arising from the
issue of the Card and related PIN howsoever caused.
8. The Customer shall not disclose his Personal Identification Number (PIN) to any other person.
9. The Customer at all times remains liable for any transaction made by the use of the
Card and shall indemnify the Bank for any loss or damage that may be caused by
any unauthorised use of the Card and related PIN, and the Bank shall be entitled to
assume all uses of the Card and related PIN to be authentic.
10. Without prejudice to provision of above clause, the customer shall exercise every possible
care to prevent the Card and details of the related PIN being lost or stolen shall notify
the Bank immediately and confirm in writing in the event of any such loss or theft.
11. The Bank shall not be responsible for any loss or damage arising directly or
indirectly as a result of any malfunction/failure of the Card, ATM, POS or any
other electronic device.
12. The Bank shall not be liable for any act or committed seen by any Merchant for
any reason whatsoever including his refusal to accept a Card.
13. The bank's record of transactions processed by the use of the Card shall be
conclusive and binding for all purposes.
14. The Bank reserves the right to limit and alter from time to time the daily cash
withdrawal limit as well as the number of transactions which may be initiated
by the Card.
15. The Bank is authorized to debit the Customer Account with all the expenses arising
from the issue of the Card as may be announced from time to time and any
replacement thereof and any Other Fees and Charges.
16. Any Cash or Cheque deposited by the use of the Card shall only be credited to the
Customer's Account after verification by the Bank which shall be conclusive and
binding for all purposes.
17. Any Cheque deposited shall be accepted for collection and proceeds shall not be
available to the customer until the cheque has been cleared, the proceeds paid to
the Bank by the paying bank and credited to the Customer's Account
18. Any Cash deposit shall be regarded as having been received by the Bank upon its
being credited to the Customer's Account
19. The Bank reserves the right to vary any of these Terms and Conditions upon notice
to the Customer. Use of the Card after the date upon which any change to these
Terms and Conditions is to have effect (as specified in the Bank's notice) will constitute
acceptance without reservation by the Customer of such change. any mail to the
Customer at his address given herein will be considered as proper and legal. in addition
Cardholder undertakes to advise QIB in writing of any change in its given address.
20. The Cardholder hereby undertakes to indemnify the Bank against all losses,
damages and expenses whatsoever arising in connection with the foregoing and
non delivery, mis-delivery or any omission in executing any instruction deposited
with the Bank through ATM.
21. The Bank shall be entitled to the immediate return of the Card in the event of:
a) Closure of Customer's account
b) Customer's total legal disability
c) Customer's death
d) In case of misuse of the Card especially for settling prices of goods, works or
services contravening principles of Islamic jurisprudence.
22. These Terms and Conditions shall be construed and governed by the laws in force
in the state of Qatar, as well as to the jurisdiction of its courts in so far as they do
not contravene with Islamic jurisprudence.

 .2يجــب علــى العميــل أن يكــون لــه حســاب جــار أو توفيــر بالريــال القطــري لــدى أي مــن
فــروع المصــرف.
 .3يقتصــر اســتخدام البطاقــة علــى حاملهــا فقــط ومــن خــال حــد االســتخدام
المقــرر لهــا.
 .4تصــدر البطاقــة علــى أســاس أن جميــع المبالــغ التــي تســحب يجــب أن تكــون فــي
حــدود (الرصيــد المتــاح) للعميــل بالمصــرف.
 .5تكــون البطاقــة صالحــة لالســتخدام علــى أجهــزة الصــراف اآللــي واألجهــزة األخــرى
الموجــودة لــدى مراكــز البيــع المختلفــة بقطــر والموضــوع عليهــا اســم المصــرف أو
شــعاره أو تصميــم البطاقــة.
 .6تبقــى البطاقــة طيلــة الوقــت ملــكًا للمصــرف ويقــوم العميــل بتســليمها للمصــرف
متــى طلبهــا األخيــر ومــن حــق المصــرف المطلــق ســحب تلــك البطاقــة أو وقــف
التعامــل بهــا.
 .7تصــدر البطاقــة والرقــم الشــخصي المرتبــط بها علــى مســؤولية العميل الكاملــة وال يتحمل
المصــرف أي التــزام مــن أي نــوع كان عــن أيــة خســارة أو ضــرر ينشــأ عــن إصــدار البطاقــة
والرقــم الشــخصي المرتبــط بهــا مهمــا كانــت كيفيــة وقــوع تلــك الخســارة أو ذلــك الضــرر.
 .8يجب على العميل أال يفشي رقمه الشخصي ألي شخص آخر.
 .9يظــل العميــل فــي كل األوقــات مســؤو ً
ال عــن أي معاملــة تتــم بواســطة بطاقتــه ،ويتعهــد
بتعويــض المصــرف عــن أي خســائر أو أضــرار تنشــأ عــن االســتخدام الخاطــئ للبطاقــة
والرقــم الشــخصي المرتبــط بهــا .وســيكون مــن حــق المصــرف افتــراض أن كل عمليــة تــم
تنفيــذه بواســطة البطاقــة والرقــم الســري الخــاص بهــا قــد تمــت بتفويــض مــن العميــل.
 .10دونمــا معارضــة لنــص البنــد ( )81أعــاه ،فإنــه يتعيــن علــى العميــل أن يحــرص كل
الحــرص علــى عــدم فقــدان البطاقــة وتفاصيــل رقمــه الشــخصي أو ســرقتها وعليــه
المبــادرة بإخطــار المصــرف حــال حــدوث شــيء مــن ذلــك تــم تأكيــده كتابــة.
 .11لــن يكــون المصــرف مســؤو ً
ال عــن أي خســارة أو ضــرر ناشــئ ســواء بطريــق مباشــر أو
بطريــق غيــر مباشــر عــن أي عطــل أو تلــف للبطاقــة أو لجهــاز الصــراف اآللــي أو للجهــاز
المركــب بمراكــز البيــع أو غيــره مــن األجهــزة اإللكترونيــة
 .12لــن يكــون المصــرف مســؤو ً
ال عــن أي فعــل يصــدر عــن أي «تاجــر» ألي ســبب كان بمــا
فيــه رفضــه قبــول أي بطاقــة.
 .13تعتبــر ســجالت المصــرف الخاصــة بالمعامــات الناشــئه عــن اســتخدام البطاقــة
نهائيــه وملزمــة الصحابهــا مــن كافــة الوجــوه.
 .14للمصــرف الحــق فــي التدخــل مــن حيــن آلخــر لتقييــد أو تعديــل الحــدود المســموح بها
فــي مبالــغ الصــرف النقــدي بواســطة البطاقــة وكذلــك بالنســبة لعــدد المعامــات
اليوميــة.
 .15يســمح للمصــرف بــأن يقيــد علــى حســاب العميــل الرســوم المســتحقه عــن اصــدار
البطاقــة التــي يتــم االعــان عنهــا مــن حيــن آلخــر وكذلــك البطاقــات البديلــة وأي
رســوم ومصاريــف أخــرى.
 .16الشــيكات والمبالــغ النقديــة المودعــة بواســطة البطاقــة لــن تفيــد لحســاب العميــل
إال بعــد التأكــد منهــا بواســطة المصــرف الــذي يعتبــر قــراره نهائيــً وملزمــً مــن كافــة
الوجــوه.
 .17أي شــيكات يتــم إيداعهــا تقبــل للتحصيــل ولــن يتــاح العائــد للعميــل لحيــن تحصيــل
الشــيك وقيــام البنــك الدافــع بســداد حصيلــة الشــيك للمصــرف ثــم قيــام األخيــر
بقيــده فــي حســاب العميــل.
 .18أي إيــداع نقــدي لــن يعامــل كمــا لــو كان المصــرف قــد تســلمه فعليــً إال بعــد إتمــام
قيــده فــي حســاب العميــل.
 .19للمصــرف حــق تغييــر أي مــن الشــروط الراهنــة بموجــب إشــعار للعميــل .وأي
اســتخدام للبطاقــة بعــد تاريــخ ســريان أي تغيــر لهــذه المــواد والشــروط (حســبما
يحــدد فــي اإلشــعار) ســيعتبر بمثابــة قبــول العميــل بــا تحفــظ لتلــك التغييــرات .وأي
مــن مراســات بالبريــد علــى عنــوان العميــل المعطــى هنــا ســتعتبر ســليمه وقانونيــة.
فضــ ً
ا عــن ذلــك فــإن حامــل البطاقــة يتعهــد بإخطــار المصــرف كتابــة بــأي تغييــر
فــي عنوانــه المعطــى هنــا.
 .20يتعهــد حامــل البطاقــة بتعويــض المصــرف عــن كل الخســائر والتلفيــات وأي نــوع
مــن أنــواع المصروفــات قــد تنشــأ بســبب أي بنــد مــن البنــود الســابقة ،أو بســبب عــدم
تســليم أو الخطــأ فــي تســليم أي تعليمــات تــودع لــدى البنــك عــن طريــق الصــراف
اآللــي ،وكذلــك بالنســبة ألي حــذف فــي تنفيــذ مثــل تلــك التعليمــات.
 .21يحق للمصرف استرداد البطاقة فورًا في الحاالت اآلتية:
أ -اقفال حساب العميل.
ب -العجز القانوني الكامل للعميل.
ج -وفاة العميل.
د -إذا أســاء العميــل اســتخدام البطاقــة وبوجــه خــاص فــي حالــة اســتخدامها
لســدادأثمــانبضائــعأوأعمــالأوخدمــاتمخالفــةألحــكامالشــريعةاإلســامية.
 .22الشــروط واألحــكام الــواردة أعــاه تخضــع (فــي مــا لــم يــرد بــه نــص خــاص) ألحــكام
وقوانييــن دولــة قطــر والختصــاص محاكمهــا فيمــا ال يتعــارض مــع أحــكام الشــريعه
اإلسالمية.
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