شروط وأحكام الخدمة المصرفية اإللكترونية E-BSO
-1التعاريف:


دليل اإلجراءات وقواعد الخدمة :هي مجموعة القواعد والتعليمات واإلرشادات التي يضعها المصرف ويقوم
بتعديلها من وقت آلخر بهدف تحديد نطاق الخددمات والردروو والقواعدد الخابدة بهدا وشدروو وجليدة جدراء
أمر كل خدمة لكترونية واستقبال هذه األوامدر مدن قبدل المصدرف وجليدة تا يدذها أو روضدها أو لااتهدا والتدي
يعلن عاها المصرف وعن أي تعديل يطرأ عليها على موقعه اإللكتروني الرسمي و/أو وي وروعه.



العميل/المردتر ::هددو الردخط الطبيعددي أو ايعتبداري بددا و الح دداع والدذي يوقددر علدى ولددو ايشددترا:
بالخدمة.

 الخدمة أو" :"E-BSOهي الخدمة المصروية اإللكترونية المتمثلة بمجموعة بدرام وخددمات مختدارق يقددمها
المصرف لى عمالته بحيث تمكاهم من الا اذ لى ابهم المصروي عبر قاداق لكترونيدة متا دة علدى الموقدر
اإللكتروني الرسمي للمصرف أو عبر تطبيق الموبايل الخاص بذلك.
 القااق اإللكترونية :هي التي تمكن العميل من ايست ادق من الخدمة عاد الدخول ليها عبر شدبكة اإلنترندت عدن
وريق الموقر اإللكتروني الرسمي للمصرف أو عبر تطبيق الموبايل الخاص بذلك.
 اسم الم تخدم :هو مجموعة الحروف واألرقام التي يتم رسالها لى رقم الموبايل المصرح عاه والمعتمد مدن
قبل العميل بموجو رسالة قصيرق عاد ايشترا :بالخدمة والتي ت ركل هوية الم تخدم اإللكترونية التي تمكاه
من الا اذ لى الخدمة ويمكن للعميل تعديله ي قا ً وي ال رغبته.
 رقددم الموبايددل :هددو رقددم و/أو أرقددام الموبايددل المصددرح عادده للمصددرف والمعتمددد مددن قبددل العميددل يس دتقبال
الرسدداتل القصدديرق عليدده والخابددة باسددم الم ددتخدم والرمددا ال ددري ورمددا التحقددق " "OTPوأيددة معلومددات
أخرى متعلقة بالخدمة.
 الرما ال ري :هو الرما الخاص الذي يرسل لى رقدم الموبايدل ودور اشدترا :العميدل بالخدمدة والتوقيدر علدى
ايت اقية الخابة بذلك والذي يطلو الاظام المعلوماتي دخاله عاد كل استخدام للخدمة.
 رما التحقق أو " :"OTPهو رما خاص ووريد ومتاير يطلبه الاظام المعلوماتي وي بعض األ يدا لادر
التحقق و تمام عملية الدخول لى اع العميل عبر القااق اإللكترونية لالست ادق من الخدمدة ويدتم رسداله لدى
رقم الموبايل المصرح عاه ويكو بالحا ً لمدق محدودق من لحظة رساله ووي دال تجداوت تلدك المددق تاتهدي
بال يته ويتوجو عادق ولو الحصول عليه ليتم رساله لى رقم الموبايل مرق أخرى.
 الدخول الصحيح :هو دخال اسم الم تخدم والرما ال دري ورمدا التحقدق " "OTPعادد لداوم دخالده بردكل
بحيح أثااء استخدام الخدمة عبر القااق اإللكترونية.
 معالجة أي ولو بدججراء عمليدة مصدروية لكترونيدة عبدر الخدمدة :يعادي تا يدذ العمليدة المصدروية وودق ولدو
العميل أو روض تا يذها ألسباع تتعلق بالح اع أو بالطلو ووق شروو وأ كام العمليات المصدروية المطبقدة
لدى المصرف.
-2المخاطر:
يتحمل العميل ما ردا ً المخاور والتبعات الااجمة عن:
 ضياع أو سرقة أجهاته اإللكترونية التي ي تخدمها لالست ادق من الخدمة.
 استعمال األجهاق اإللكترونية أو الموبايل (الكمبيوتر أو الموبايل  ...لخ) التابعة للعميل من قبل أي كا .
 دخددال اسددم الم ددتخدم والرمددا ال ددري الخدداص بالعميددل مددن قبددل أي ش دخط كددا وعددن وريددق أي جهددات
لكتروني بار ايست ادق من الخدمة سواء بحضور العميل أو غيابه وسواء بعلمه أو دو علمه.
 تايير رقم الموبايل المصرح عاه للمصرف أو استخدامه أو انتقاله يسم أي شخط كا .
 األوامر والتعليمات والعمليات المصروية اإللكترونية التي تتم بعد الدخول الصحيح من قبل أي كا .
 مراكل األجهاق التي تكو غير مدعومة ببرام معياة بالحة يستخدام الخدمة أو تكدو غيدر قابلدة لتحميدل
تطبيقات الخدمة.
 سوء ايستخدام وايستعمال الخاوئ للجهات اإللكتروني أو عدم المعروة واإلخ اق وي استخدام الخدمة بركل
بحيح.
 األعطدال أو توقددل ال عمددل و البدرام الخبيثددة أو ال يروسددات التدي قددد تصدديو الردبكة أو األجهدداق اإللكترونيددة
الم تخدمة ألداء الخدمة.
 ايختراق اإللكتروني محليا ً و عالميا ً الذي قد يحدث عبر شبكة اإلنترنت.
 بطء أو توقل شبكة اإلنترنت وي أي وقت كا .
 مراكل مرال شبكة اإلنترنت التي قد تؤدي لى انقطاع البيانات أو مركالت "خارج الاطاق".
ويكو العميل م ؤويً عن كاوة األوامر والعمليات المصروية اإللكترونية التي تمدت ودي جميدر مدا ذكدر دو
أدنى م ؤولية على المصرف وتكو العبرق لقيود المصرف وأنظمته المعلوماتية وي قط ق العميل بدالطعن
أو ايعترا على كل ما ذكر.
-3االلتزام ببذل العناية الالزمة:
 يلتام العميل باختيار الرما ال ري بطريقة تجعله بعو ايكتراف أو ايسدتاتاج ،ويتوجدو عليده تاييدره مدن
وقت آلخر.
 وي ال وجود شك لدى العميل بأ ّ الرما ال ري الخاص به قد شُهر أو أببح معروف مدن قبدل أي شدخط
جخر يجو عليه أ يبلغ المصرف وورا ً للقيام بتوقي ه .
 يلتام العميل بالتوقير على بحة أربددق داباته الم تو دة ودرف المصدرف وبدحة الحركدات التدي جدرت
عليها كلما ولو المصرف ماه ذلك ما بحضدور العميدل شخصديا ً أو عبدر ال داكا أو البريدد اإللكتروندي ووقدا ً
لما يراه المصرف مااسبا ً وودي دال عددم التاامده بدالتوقي ر تعتبدر كردووات أربددق داباته والحركدات التدي
جرت عليها بحيحة.
-4حدود المسؤولية:
 يصبح العميل م ؤول قانونا ً عدن كاودة العمليدات التدي تجدري بعدد الددخول الصدحيح وأيدا ً يكدن الردخط الدذي
أدخلها سواء كا العميل أو غيره وي يحق للعميل الطعن بأي عملية جدرت عبدر الخدمدة بعدد تحقيدق الددخول
الصحيح  ،ويقر العميل ماذ اآل بصحة العمليات المصروية اإللكترونية التي تتم بموجو هدذه الخدمدة  ،وودي
ال نروع أي خالف ودج اإلثباتدات اإللكترونيدة المح وعدة علدى الاظدام المعلومداتي للخدمدة لددى المصدرف
وقيود وسجالت المصرف تركل اإلثبات الو يد والقاور لحل أي خالف.
 بعد تمام عملية الدخول الصحيح وج ّ المصرف يكو م وضا ً من قبدل العميدل بتا يدذ أيدة تعليمدات أو تبليادات
أو عمليات مصروية ترد ليه عبر قااق الخدمة ،ويعتبر تا يذ المصرف ألي عملية مصروية وي الح اع باداء
على دخول بحيح تا يذا ً ألمر العميل وعلى كامل م ؤولية العميل دو أدنى م ؤولية على المصرف.
وبول األوامر والتعليمات لى المصرف عبر قااق الخدمة ي يحرم المصدرف مدن قده بدروض تا يدذ

تلك األوامر والتعليمات ألي سبو من األسباع وماها على سبيل المثال ي الحصر:
أ -وي ال كا ربيد العميل غير كاوي أو
ع -وي ال تجاوت األوامر والتعليمات سقل المبالغ المواوق عليها للعميل أو
ت -وي ال كا وي األوامر والتعليمات خطأ أو نقط أو ولو غير ماطقي أو
ث -ودي ددال كددا أي مددن األوامددر والتعليمددات مخال دا ً للقددوانين واألنظمددة المرعيددة ولقواعددد الحوكمددة ال ددليمة أو
مخال ا ً للمبادئ واألبول الداخلية المعتمددق مدن قبدل المصدرف أو مخال دا ً لتعداميم وقدرارات مصدرف سدورية
المركاي وهيئة مكاوحة غ ل األموال وتمويل اإلرهاع.
 يعتبددر العميددل م ددؤويً تجدداه المصددرف وددي ددال الت ددبو بأضددرار مباشددرق او غيددر مباشددرق ناتجدده عددن سددوء
استخدام الخدمة من قبله أو من قبل أي شخط جخر بعد تمام الدخول الصحيح.
 يتحمل العم يل م ؤولية تعلم ووهم كي ية استخدام الخدمة والددخول لدى دابه إلجدراء العمليدات التدي يرغدو
ً
بها ووقا ً للتعليمات الواردق على الموقر اإللكتروني الرسمي للمصرف ويلتدام بايتصدال بالمصدرف ودورا ودي
ال عهر لديه أي مراكل أثااء ذلك.
-5المعلومات الصادرة عن الخدمة
تكددو لقيددو د وبيانددات المصددرف اإللكترونيددة والخطيددة القددوق الثبوتيددة وددي كاوددة المعددامالت التددي تجددري بددين
المصرف والعميل ويكو للمصرف الحق بتصحيح األخطاء الح دابية والماديدة والطباعيدة واإللكترونيدة ودي




















أي وقت كا دو ت ويض م بق مدن العميدل ،وودي دال عهدر أي خطدأ ودي كردل الح داع يقدوم المصدرف
بجشعار العميل بالخطأ والتصحيح ووق ورق التبليغ المت ق عليها.
-6القوة القاهرة
يلتام المصرف بوضر الخطط والبداتل المااسبة لحدايت الطدوارئ لحدل المرداكل الايدر متوقعدة ،وي يتحمدل
المصرف أية م ؤولية من جراء األضرار الااتج ة عن أخطداء ودي نقدل المعلومدات أو أخطداء تقايدة أو توقدل
الخدمة ب بو عمليات الصيانة التي تجري على األنظمة أو الدخول غيدر الردرعي عبدر الردبكة أو أي ادثدة
سواء متوقعة أو غير متوقعة ناجمة أو ناتجة عن أي عروف أو قوق قاهرق خارجة عن رادته مهما كانت.
-7القيود القانونية
قدد يصددر المصددرف تعليمدات وقيددود قانونيدة ددول بعدض الخددمات المصددروية اإللكترونيدة ووددق مدا تقتضدديه
القوانين واألنظمة الااوذق محليا ً ودوليا ً وتوجيهات مصرف سدورية المركداي بهدذا الخصدوص ،ويدتم بالغهدا
للعميدل بطدرق اإلبدالل المت دق عليهدا وتعتبدر هدذه التعليمدات ملامدة لده ،وودي دال رودض العميدل التقيدد بتلددك
التعليمددات عليدده التوقددل وددورا ً عددن اسددتعمال المعلومددات أو الخدددمات المعايددة ويكددو الدداط الكامددل لهددذه
التعليمات والقيود متوور للعميل وي أي وقت لدى المصرف أو على الموقر اإللكتروني الرسمي الخاص به.
-8تعليق النفاذ إلى الخدمة
لدى المطالبة الصريحة من العميل بتعليق الخدمة ،يعلق المصرف الدخول اإللكتروني عبر قااق الخدمة.
يمكن أ يرمل هذا التعليق تعليق الخدمة تجاه م تخدم مصرح له أو أكثر.
يتم التعليق باا ًء على ولو موجه من العميل لى المصرف أو عاد اتصدال العميدل بالمصدرف أو بمبدادرق مدن
المصرف بعد شعار العميل خالل مددق ي تقدل عدن يدومي عمدل وي تتجداوت عردرق أيدام عمدل بالطريقدة التدي
يراها المصرف مااسبة.
يحت ظ المصرف بحقه بتعليق دخول العميل عاد تكرار محاويت الدخول الخاوئة ،ويدتم يقداف التعليدق ودورا ً
عاد اتصال العميل بالمصرف والتحقق من هويّته.
ّ التعليق الحابل بطلو من العميل يلاى عاد انتهاء مدق التعليق التي يحددها العميل شدرو أ تكدو ات اقيدة
ايشترا :بالخدمة التي وقعها العميل ي تالت سارية الم عول.
 -9إيقاف الخدمة:
يمكن يقاف الخدمة وي أي وقت باا ًء على ولدو موجده مدن العميدل أو لدى المصدرف أو عادد اتصدال العميدل
بالمصرف أو من قبل المصرف بعد شعار العميل ووق الطرق المت ق عليها.
يمكن للمصرف يقاف الخدمة دو شعار العميل وي ال كا يقاوها ضروريا ً للمحاوظدة علدى أمدن وسدالمة
اع العميل وسالمة األنظمة المصروية ن ها أو ألي سبو جخر يعتبر أساسديا ً وضدروريا ً كدجوالل العميدل
أو الحجدا علدى أموالدده أو تجميددها أو الووداق أو تصددايل دابه أو عددم ت ددديد العمدويت والرسدوم المترتبددة
على الخدمة أو وي ال دخال الرمدا ال دري بردكل خداوئ لعددق مدرات أو وجدود شدك ودي شدخط أو هويدة
الم تخدم أو شك وي وجود اختراق لكتروني أو غيرها من األسباع التي ت تدعي يقاف الخدمة.
-10أحكام مشتركة لكافة أنواع الحسابات
يتعهدد العميدل بجعطداء كاوددة بياناتده الرخصدية الصددحيحة للمصدرف وتاويدد هدذا األخيددر بصدورق عدن الهويددة
الرخصية أو جوات ال ر ووثداتق التعريدل الخابدة بده وجميدر األوراق األبدولية المطلوبدة ورقدم الموبايدل
وذلك على كامل م ؤوليته ودو أدنى م ؤولية على المصرف كما يتعهد با و/أبحاع الح داع بدجعالم
المصدرف بدأي تعدديل يطدرأ علدى تلدك البياندات ورقدم الموبايدل وبتاويدده بكاودة الوثداتق المتعلقدة بدذلك دو
األبددول ويصددادق ماددذ اآل علددى بددحة جميددر األوامددر والعمليددات التددي تددتم عبددر الخدمددة والصددادرق علددى
اين راد من أي م دتخدم مصدرح لده ،ويقدر جميدر أبدحاع الح داع مادذ اآل ب دريا كاودة الم اعيدل بحقهدم
و ددابهم لاايددة تدداريخ عددالم المصددرف وتاويددده بوثدداتق أبددولية وددي ددال وجددود أي تعددديل علددى البيانددات
المصرح عاها وقبول المصرف بهدا ،كدل ذلدك علدى كامدل م دؤولية بدا و /أبدحاع الح داع ودو أدندى
م ؤولية على المصرف.
ومن المت ق عليه برا ة أ ولو لااء المواوقة المعطاق ألي م تخدم مصرح له يقتضدي أ يدتم خطيدا ً وأ
يبلغ لى المصرف ليقدوم األخيدر بوقدل الخدمدة و لاداء الرمدا ال درّ ي الخداص بده ،ويتحمدل جميدر أبدحاع
الح دداع أيددة مخدداور قددد تاددت عددن اسددتعمال الرمددا ال ددرّ ي وددي ال تددرق قبددل أ ياددت اإللادداء م اعيلدده تبعددا
لإلجراءات المتبعة لدى المصرف.
-11العموالت والرسوم
يتم عالم العميدل عدن أي عمدويت أو رسدوم تترتدو علدى الخدمدة وأي تعدديل يطدرأ عليهدا بواسدطة التعداميم
المارورق لكترونيا عبر الموقر اإللكتروني الرسمي للمصرف أو عن وريق مو ّ
عل المصدرف أو ودي لو دة
اإلعالنات لدى المصرف ،وتكو هذه التعاميم ملامة للعميل ،ووي ال روض العميل هذه التعداميم ،يقتضدي
عليه التوقل عن استعمال الخدمة ووراً ،ويكو للمصرف الحق بجيقاف الخدمة واقتطداع العمدويت والرسدوم
المترتبة على العميل من اباته الم تو ة ورف المصدرف لاايدة تداريخ يقداف الخدمدة وي دقط العميدل قده
بالطعن أو ايعترا على ذلك.
يلتام العميل بت ديد العمويت المحددق من قبدل المصدرف علدى العمليدات المصدروية اإللكترونيدة مهمدا بلادت
وي و المصرف بقيدها على اباته وي قط قه بالطعن أو ايعترا على ذلك.
يلتام العميل أ يكو لديه أموال كاوية متدوورق ودي الح داع المحددد يقتطداع رسدوم العمليدة المصدروية التدي
يجريها لكترونيا ً مثل الرسوم المترتبة لقاء ولو بددار بطاقدة بدراف جلدي أو ولدو دوتدر شديكات أو ولدو
كرل اع ورقي  ..لخ ويقوم المصرف بجعالم العميل عن كاوة الت ابيل وموعد ايستالم بالطريقدة التدي
يراها المصرف مااسبة.
يقر العميل بأ استخدام الخدمات المصروية اإللكترونية قد يرتو رسوم على الرسداتل الاصدية التدي ي رضدها
ماود خدمة الموبايل عاد استخدام الخدمة عبر جهات الموبايل وقد واودق العميدل أ يكدو هدو الم دؤول عدن
هذه الرسوم وي ال ترتبها.
 -12رفع السرية:
المصددرف غيددر م ددؤول عددن المعلومددات والعمليددات والبيانددات والح ددابات العاتدددق للعميددل والتددي تظهددر عاددد
استخدام أي جهات لكتروني وي ال تم كر ها أو وراؤها أو سرقتها مدن قبدل أي كدا وسدواء ددث الكردل
أو اإلوراء من جانو العميدل ن ده أو مدن جاندو أي شدخط جخدر بعلمده أو دو علمده وأمدام أي جهدة كاندت
سواء بقصد أو عن غير قصد وسواء كا ذلك ب بو اإلهمال أو ايستخدام الخاوئ أو كا ب دبو عطدل ودي
شدبكة اإلنترنددت أو ودي األجهدداق اإللكترونيدة الم ددتخدمة أو أعمدال القربدداة وايختدراق اإللكترونددي المحليددة
والعالمية أو ألي سبو جخر خارج عن رادق المصرف وي يتحمل المصرف عاد ذلك أي م ؤولية
 -13حالة الوفاة أو فقدان األهلية
وي الة وواق العميدل أو وقدانده األهليدة يدتم وقدل الخدمدة ودور تبلدغ المصدرف أبدويً ًوثيقدة خطيدة بالووداق أو
وقدا األهلية وي يكو المصرف م دؤويً عدن أي اسدتعمال خدالل ال تدرق الممتددق مدن تداريخ الووداق أو وقددا
األهلية لحين تبلغ المصرف واستالمه لهذه الوثاتق الرسمية أبويً مهما كا سبو هدذا ايسدتعمال وأيدا ً يكدن
الم تخدم.
-14القانون الواجب التطبيق
كاودة الاااعددات التدي يمكددن أ تاددت عدن اسددتخدام الخدمدة تخضددر وددي لهدا أل كددام القدانو ال ددوري وتكددو
محاكم دمرق هي المحاكم المختصة بالاظر وي الاااع.
-15الخلفاء
ّ كاوددة الاتددات المترتبددة علددى اسددتخدام الخدمددة ملامددة للعميددل ولخل اتدده وألي م ددتخدم مصددرح لدده مددن قبددل
العميل وبدو تجاتة ويما بياهم.
 -16أرقام التواصل
عادددما يُطلددو مددن العميددل التوابددل ومراجعددة المصددرف يتعددين عليدده ولددو رقددم مركددا ايتصددال اآلتددي:
 9092-0997929092أو أي رقم جخر معلن عاه على الموقر ايلكتروني الرسدمي لبادك سدورية والمهجدر
أو لدى وروعه.

