
  
  

وط  وأحكام المدفوعات �ش
 ٢٠٢٣اذار 

 
وط  إن  ــــش ــــحب،    واألحكام الماثلة تتعلقالـ�ـــــ ــــار�ف المتعلقة بهابمعامالت اإل�داع والســــــ ــــوم والمصــــــ  وال، والرســــــ

�
ــــبقا وط "(  بطاقات المدفوعة مســــــ �ش

وط المدفوعاتتعت�ب  و ).  "المدفوعات وط مكملة   �ش ي تحكم عالقتنا التجار�ة معك العامة  واألحكاملل�ش وط العامة(" اليت  . ")ال�ش
 

ي 
وط المدفوعات�كون للمصطلحات الرئ�س�ة المستخدمة �ف ي   �ش

ف لها �ف وط العامةالمعيف المبني  . ال�ش
 

 معامالت اإل�داع والسحب ١
 

١-١  
�
ــــ"ل وفقا ـــــــ وط العامةاـــــــ وط المدفوعات"و "ل�ــش ي حســابك أو ســحب األموال من حســابك  �جوز لك  ،"�ش

من خالل عدة   إ�داع األموال �ف
ي حســــــابك جزءا� من    ،الدفع  اتمزودين خدممن خالل عدة  طرق و 

للم��د من المعلومات  ؛ رصــــــ�د الحســــــاب�شــــــكل األموال المودعة �ف
ي  "الموقعع�  واإل�داع صفحة خدمات الدفع"بوابة العم�ل" أو   �مكنك ز�ارة

ويف  ."االل��ت
 

 لنا   إ�داع أو   طلبقمت بتقد�م  إذا  ٢-١
�
و�ســ��ة طلب  المن ســتقطاع المبلغ المســتحق لنا  �ب، فإننا نحتفظ بالحق    بمبلغســحب وكنت مدينا

 ل
�
وط العامةـ"اذلك المبلغ وفقا  . "ل�ش

 
ي قـد تؤخر  ي ٣-١ ي أقرب وقـت ممكن. هنـاك العـد�ـد من العوامـل اليت

ـــــــــحـب �ف ي ذلـك    تم معـالجـة طلبـات اإل�ـداع والســــــ
معـالجـة الطلـب، بمـا �ف

ف عن أي تأخ�ي من هذا القب�ل.  واألمور  فحوصات التحقق ووقت المعالجة لمزود خدمة الدفع  الفن�ة. لن نكون مسؤولني
 

كات التابعة لنا"قد يتم تنسيق عمل�ات اإل�داع والسحب الخاصة بك أو �سه�لها أو معالجتها بواسطة واحد أو أ��� من  ٤-١  . "ال�ش
 

ي تودعها أو �ســــــــحبها ل ٥-١ طلب إ�داع أو ســــــــحب    قمت بتقد�مق�ــــــــ ل�ل معاملة. إذا األحد أديف أو لإنه من الممكن أن تخضــــــــع األموال اليت
 أو يتجاوز الحد األق�، سيتم رفض طلبك. بمبلغ �قل عن الحد األديف 

 
ــتقبـل   ٦-١ ـــــــ ، من خالل ط��قـة دفع  منـك  مقـدمـة  �ـداعتكون طلبـات اإل   (أي أنـه �جـب أن  ثـالـث  طرفالودائع النقـد�ـة أو ودائع من  إننـا ال �ســــــ

 . سمك)�ب و  خاص بك  
 

 و:   إذا قمت بتقد�م طلب إ�داع أو سحب ٧-١
 

 الدفع الخاصة بك ؛التحقق من تفاص�ل ط��قة   لم نتمكن من(أ)  
 

 ؛ أو  خاصة بكأن ط��قة الدفع من تأ�د ال لم نتمكن من(ب) 
 

ي (ج) �شتبه �شكل معقول أن المعلومات المقدمة 
 الطلب كاذبة أو غ�ي كاملة أو غ�ي دق�قة ،  �ف

 
 طلب  واذا  كانســيتم رفض طلبك،  

�
ف عن أي خســائر   ا ي مثل هذە الحالة، لن نكون مســؤولني

قد  لإل�داع ، ســتتم إعادة األموال إ� مصــدرها. �ف
ي قد تكون متاحة لنا. تنتج عن اال�داع  ي ممارسة جميع الحقوق اليت

 المرفوض ونحتفظ بالحق �ف
 

ــــة إننا  ٨-١ ــــ�اســــــ ــــد  اإلرجاع  نطبق ســــــ ــــحب  (return to source)ر  إ� المصــــــ ــــدر إ�  �رجاع المبلغ  بح�ث تتم معالجة طلب الســــــ الدفع    مصــــــ
ــار�ة"  التعل�مات"  إذا كانتإال   ،عندما قمت باإل�داع، مع إعطاء األول��ة لبطاقات الدفع المســـــتخدم وط واألحكام العامة" أو   الســـ ــش   " الـ�ــ

ها من ال�ــش   "ســ�اســاتنا"أو  ي أننا ســنع�د األموال المودعة ب  وط المعمول بها تتطلب خالف ذلك. أو غ�ي ســتخدام بطاقات الدفع  �هذا �عيف
   الدفع األخرى الخاصة بك.  مصادر بطاقات أوً� ، ثم ننتقل إ� إعادة األموال المتبق�ة ، إن وجدت ، إ� ال  تلك إ�

 
ـــابك ب ٩-١ ي حســــــ

ـــنقوم  �إذا قمت ب��داع األموال �ف ـــحب، ســــــ ـــادر دفع متعددة وقمت بعد ذلك بتقد�م طلب ســــــ ـــتخدام مصــــــ ب�رجاع المبلغ ســــــ
ــار�ة  التعل�مات"  إذا كانتاإل�داع، إال المســــتخدمة عند  عملة الإ� مصــــدر اإل�داع، بنفس   ه المطلوب ســــحب وط واألحكام " أو   "الســ ــش الـ�ـ

ــش   "ســـــــ�اســـــــاتنا"أو   "العامة ها من الـ�ــــ  الحقذلك. ف�ما يتعلق باألر�اح المكتســـــــبة، ســـــــ�كون لد�ك    وط المعمول بها تتطلب خالفأو غ�ي
وط واألحكام العامة"أو    "الســــار�ة  التعل�مات"  إذا كانتإال خت�ار الط��قة والعملة إلجراء الســــحب،  �ب ها من   "ســــ�اســــاتنا"أو   "الـ�ـــش أو غ�ي

وط المعمول بها تتطلب خالف ذلك  . ال�ش
 

ي أي وقت "الهامش الحر"�جوز لك ســـــحب   ١٠-١
ــابك �ف ي حســـ

المفتوحة    أو أ��� من صـــــفقاتك  "صـــــفقة"ق�مة  ع�حصـــــل تغي�ي    إذا  ول�ن �ف
  "الهامش الحر"بح�ث لم �عد  

�
ي وقت معالجة السحب  المطلوب للسحب متاحا

 ، سيتم رفض طلب السحب. �ف



  
  

 
تقد�م طلبات ســــــحب إجما�ي    �مكنكالمفتوحة.    كســــــحب إجما�ي رصــــــ�د الحســــــاب، �جب عل�ك إغالق جميع صــــــفقات� أنإذا رغبت   ١١-١

ي إ�  
ويف ــــــــــال ب��ـد إل��ت ون�ـة أو إرســــــ ــــــــــاب ع�ب البوابـة اإلل��ت ــ�ـد الحســــــ ـــــــ وط      backoffice@equiti.comرصــــــ ي �ش

أو بـالط��قـة المبينـة �ف
 . الماثلة  المدفوعات

 
ي حالة حدوث خطأ فع�ي أو مشتبه به أو احت�ال أو إثراء   ١٢-١

وع�ف ي أو أي �شاط آخر مشبوە أو  غ�ي م�ش �شاط  أو غسل أموال أو تم��ل إرهايب
ي ذلك معتاد غ�ي 

ا إلخطارنا من قبل طرف ثالث بما �ف ا لتقديرنا الخاص، أو وفق� مات الدفع، ســـــــــواء �شـــــــــكل مبا�ش أو غ�ي خد  مقد�ي ، وفق�
ي الق�ام بواحد أو أ��� من اإلجراءات التال�ة

 :مبا�ش ف�ما يتعلق بأي طلب إ�داع أو سحب، نحتفظ بالحق �ف
 

ي األمر ؛ و تعليق الطلب ذ ) أ(
 أو الصلة والتحقيق �ف

 
ا ؛ )ب(  أو رفض الطلب فور�

 
ها مستحقة لنا، أو لمزود خدمة   )ج(  أو الدفع ؛مقاصة أي مبالغ نعت�ب

 
ا ل ) د( وط واألحكام العامةـ"اإنهاء عالقتنا معك وفق�  ؛ أو  "ل�ش
 
ا بما يتما�ش مع   ) ه( وط واألحكام العامة"أو    "الســار�ة  التعل�مات"اتخاذ أي إجراء آخر نراە مناســب� ها    "ســ�اســاتنا"أو   "الـ�ـش أو غ�ي

وط المعمول بها.   من ال�ش
 

 الرسوم واألتعاب ٢
 

 لرسوم أو أتعاب:   حركات السحب أو اإل�داعمن الممكن أن تخضع إنه  ١-٢
 

 من قبل البنك الذي تتعامل معه؛ ) أ(
 

 من قبل مزود بطاقة الخصم أو االئتمان؛ )ب(
 

 من قبل مزود خدمة الدفع؛ )ج(
 

 من قبل البنك الذي نتعامل معه أو مزود خدمة الدفع البد�ل؛ أو ) د(
 

 من قبلنا.  ) ه(
 

 واألتعاب من مبلغ اإل�داع أو السحب الخاص بك، أو أن نق�دها �شكل منفصل ع� حسابك. �جوز أن نخصم هذە الرسوم  
 

�ســـــــــعر  . عند تقد�مك لطلب الســـــــــحب أو اإل�داعســـــــــوم تح��ل العملةر  إ� أو التح��ل الداخ�ي   حركات اإل�داع أو الســـــــــحبخضـــــــــع تقد  ٢-٢
ي العملة (و ورســــــوم تح��ل المعروض ســــــعر الـ�ـــــف  ع�  توافق ، فإنك  المعروضالـ�ـــــف   ــبة مئ��ة ثابتة من ق�مة المعاملة)  اليت �ي �ســــ

وتوافق ع� خصــم رســوم تح��ل العملة من المبلغ المودع أو المســحوب أو المحول. ســ�كون ســعر ال�ــف المعروض هو ســعر ال�ــف 
 . ي تار�ــــخ اإل�داع أو السحب أو التح��ل الداخ�ي

ي تغي�ي رسوم تح��ل العمال  إننا السائد �ف
ا لتقديرنا،  نحتفظ بالحق �ف ا ع�إت، وفق�  عتماد�

ي تم تح��لها إليها أو عم  . مبلغ المسحوبالحسابك وعملة   لةعملة اإل�داع والعملة اليت
 

ا  �إذا قمت ب�جراء إ�داع ب ٣-٢ داد المبالغ المدفوعة أو إلغاءإسـتخدام بطاقة ائتمان أو خصـم وطلبت الحق� ، فسـتكون مسـؤوً� عن الحركة سـ�ت
ي قد �طبقها مزود الدفع الخاص بك. إذا اشـــــتبهنا  ي رســـــوم رد المبالغ المدفوعة أو اإللغاء اليت

طلب رد المبالغ المدفوعة أو وجود خداع �ف
ي قبلك المقدم مناإللغاء 

ي طلب رد المبالغ المدفوعة أو اإللغالطلب    ا�فاف، فإننا نحتفظ بالحق �ف
ـــــــــحب حيت يتم التحقيق �ف اء من ســــــ

ي  مخادعقبل مزود خدمة الدفع ذي الصــــــلة. إذا قرر مقدم خدمة الدفع أن طلب رد المبالغ المدفوعة أو اإللغاء 
، فإننا نحتفظ بالحق �ف

 :  الق�ام بواحد أو أ��� مما ��ي
 

ها مستحقة لنا، أو لمزود خدمة الدفع؛ ) و(  مقاصة أي مبالغ نعت�ب
 
ا ل )ز( وط واألحكا"اـإنهاء عالقتنا معك وفق�  ؛ أو  "م العامةل�ش
 

mailto:backoffice@equiti.com


  
  

ا بما يتما�ش مع إ )ح( وط واألحكام العامة"أو   "السار�ة  التعل�مات"تخاذ أي إجراء آخر نراە مناسب� ها من   "س�اساتنا"أو   "ال�ش أو غ�ي
وط المعمول بها.   ال�ش

 
 

 البطاقات   ٣
�
 المدفوعة مسبقا

 
 �جوز لنـا، من وقـت آلخر، تقـد�م بطـاقـات   ١-٣

�
ــبقـا ـــــــ ـــــــــي ع� البطـاقـات    ئنـا عمال لمن   مـدفوعـة مســــــ ـــــــــطـة. قـد �ـ�ـــــ ــــــــــابـات �شــــــ الـذين لـديهم حســــــ

 
�
وط وأحكام منفصلة، وقد ينطبق عليها رسوم وأتعاب خاصة.   المدفوعة مسبقا  �ش

 
ـــــــــول ع� بطاقة   ٢-٣  للحصــــــ

�
 إذا قدمت طلبا

�
ـــــــــبقا ـــــــــدارها، ولم تقم بعد ذل مدفوعة مســــــ ـــــــــوف تتحمل �ك بوتم إصــــــ ـــــــــتالم تلك البطاقة، فســــــ ســــــ

 المسؤول�ة عن التكال�ف والرسوم المرتبطة ب�صدار البطاقة  
�
 .   المدفوعة مسبقا

 
 تدرك أنه �جوز لنا بمحض اخت�ارنا، ودون الحاجة إ� إبداء أي سبب:          ٣-٣
 

 رفض إصدار بطاقة   ) أ(
�
وط اإل   لك مدفوعة مسبقا  ستحقاق الخاصة بالبطاقة؛ أوحيت و�ن كنت مستوٍف ل�ش

 
 إلغاء البطاقة  )ب(

�
ي تم إصدارها إل�ك.  المدفوعة مسبقا  اليت

 
 عند إلغاء بطاقتك   ٤-٣

�
 حول ك�ف�ة الحصـول   المدفوعة مسـبقا

�
، سـواء �سـبب إنهاء عالقتنا التجار�ة أو غ�ي ذلك، سـنقدم إل�ك إشـعارا� خط�ا

ي 
ي �ف

  بطاقتك ، إن وجد. ع� الرص�د المتب�ت
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


