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 اون الين  وطنى –األحكام وشروط االستخدام     
 

 

 الكويت ببنكعلى نظام األعمال المصرفية عبر اإلنترنت والخاصة  )”الشروط واألحكام“(نطبق هذه األحكام وشروط االستخدام ت

  www.nbk.comالموجودة على العنوان االلكتروني للبنك  )”اون الين  وطنى(، مصر - الوطنى

 

اون الين حصرياً وفق األحكام والطرق  وطنىمن المفهوم لديكم أنكم، بقبولكم لهذه الشروط واألحكام  تلتزمون باستخدام 

 والوسائل المبينة في هذه الوثيقة. 

 

تنطبق هذه الشروط واألحكام دون اإلجحاؾ وباإلضافة إلى أي بنود وشروط لفتح الحسابات المصرفٌة توقع من قبل، وتنطبق على 

 كافة عمالء البنك. 

 

، فإن الشروط واألحكام المبٌنة فً ”الشروط العامة لفتح الحسابات المصرفية”إذا كان هناك تعارض بٌن هذه الشروط واألحكام و

 اون الٌن.  وطنىٌقة تكون هً السائدة بشأن األمور المتعلقة ب هذه الوث

 

اون الٌن أو أي جزء منه، توافقون بشكل ؼٌر مشروط وؼٌر قابل للرجوع على االلتزام بهذه  وطنىإنكم، بدخولكم إلى موقع 

اون الٌن أو الى أي من  وطنىع الشروط واألحكام. فً حالة عدم قبولكم بهذه الشروط واألحكام، فإن علٌكم عدم الدخول إلى موق

 صفحاته. 

 

 اون الٌن، فإنكم تقّرون وتفهمون وتقبلون بما ٌلً:   وطنىلقاء قٌام البنك بإتاحة اإلمكانٌة لكم  للدخول عن طرٌق 

 

 في هذه الشروط واألحكام، يكون للكلمات التالية المعاني المحددة لها أدناه.  

 

  لبنوك مفتوحة لممارسة األعمال عموما فً جمهورٌة مصر العربٌة. ٌوم العمل:  الٌوم الذي تكون فٌه ا

 

ٌّره و/أو ٌحّدثه من  وطنىالحسابات المتاحة:  ٌعنً أي حساب ٌعتبره البنك متاحا لالستخدام مع  اون الٌن، والذي ٌمكن للبنك أن ٌؽ

 وقت آلخر. 

 

اون الٌن وفقا لهذه   وطنىصادرة عنكم ٌتلقاها البنك عن طرٌق  )مالٌة وؼٌر مالٌة(التعلٌمات: تعنً أي اتصال أو طلب أو تعلٌمات 

اون الٌن أو عبر أي وسٌلة اتصال   وطنىالشروط واألحكام. إن أي اتصال أو طلب أو تعلٌمات من هذا القبٌل ترد  منكم من خالل 

 أخرى ستكون ملزمة لكم قانونا. 

  

على الموقع  والموجودة اون الٌن: تعنً الخدمات المصرفٌة اإللكترونٌة الخاصة بالبنك والمتاحة والمقدمة من قبله  وطنى

www.nbk.com  والتً تمكنكم من الحصول على المعلومات من البنك وتوجٌه التعلٌمات إلٌه للقٌام بعملٌات مصرفٌة وأداء

 خدمات مصرفٌة معٌنة تتعلق بالحسابات المتاحة. 

 

ل من اون الٌن والالزمة لتمكٌن العمٌ وطنىهوٌة المستخدم: تعنً سلسلة ممٌزة من الحروؾ واألرقام التً تعّرؾ عمٌال محددا على 

 اون الٌن. ال ٌجوز أن ٌكون للعمٌل أكثر من هوٌة مستخدم واحدة فً أي وقت من األوقات.  وطنىالدخول إلى 

 

OTPالمركزي المصري وسٌتم أنشاؤها من خالل تطبٌق أو جهاز ٌتحتم علٌك  : تعنً كلمة مرور لمرة واحدة والتً أقرها البنك

 .حوٌل واحد من خالل وطنً أون الٌنإستخدامه إلنشاء كلمة مرور تستخدم إلجراء ت

 

لتقوم بتحمٌله والذي تربطه بالبنك إتفاقٌة لتقدٌم  OTPتعنً الشخص الطبٌعً أو اإلعتباري الذي ٌقدم برنامج ال :  OTPمقدم ال 

 .OTPخدمة ال 

http://www.nbk.com.eg/
http://www.nbk.com/
http://www.nbk.com/
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لم تختاروا تؽٌٌره، الرقم السري أو إذا (كلمة السر: تعنً رقم التعرٌؾ الشخصً لألعمال المصرفٌة اإللكترونٌة المختار من قبلكم 

 اون الٌن.  وطنىوالذي ٌستخدم لتأكٌد هوٌتكم كلما استخدمتم  )األولً المعطى لكم من قبل البنك

الرموز األمنٌة: تعنً رمز هوٌة المستخدم مع تفاصٌل كلمة السر واألسئلة السرٌة المتفق علٌها بٌنكم وبٌن البنك والتً تستخدم 

 اون الٌن.  وطنىدمتم لتعرٌفكم كلما استخ

 

األسئلة السرٌة: تعنً األسئلة المختارة من قبل المستخدم واألجوبة المحددة لها من قبل المستخدم والتً تستخدم مع هوٌة المستخدم 

 اون الٌن.  وطنىوكلمة السر الخاصة به للتعرؾ على العمٌل عندما ٌسعى العمٌل لدخول موقع 

 

 صرفٌة: أخر موعد لتنفٌذ العملٌات الم

ظهراٌ  2مع بنك أخر )ٌتم تنفٌذ التعلٌمات الواردة  بعد الساعة  المحلٌة عملةبالظهراٌ بالتوقٌت المحلً بالنسبة للعملٌات المصرفٌة  2 -

 فً ٌوم العمل التالى(. 

مصرى وٌتم استخدام تارٌخ ظهراً بالتوقٌت المحلى ال 2بالنسبة للعملٌات المصرفٌة بالعمالت االجنبٌة مع بنك محلى أو بنك أجنبى  -

 ظهراً فً ٌوم العمل التالى(.  2البنك المركزى )ٌتم تنفٌذ التعلٌمات الواردة بعد الساعة المحدد من البنك أو طبقاً لتعلٌمات  الحق

مصر –علً الفور بالنسبة للعملٌات المصرفٌة لنفس العمٌل داخل بنك الكوٌت الوطنى  -  

ظهراٌ فً ٌوم العمل التالى(  2بعد الساعة   بالنسبة للعملٌات المصرفٌة )ٌتم تنفٌذ التعلٌمات الواردةظهراٌ بالتوقٌت المحلً 2  -

 مصر -بالنسبة للعملٌات المصرفٌة من عمٌل الى عمٌل اخر داخل بنك الكوٌت الوطنى 

 

 العملٌات المصرفٌة خالل عطلة نهاٌة االسبوع أو العطالت الرسمٌة ٌتم تنفٌذها فى ٌوم العمل التالى.  -

  ظهراً بالتوقٌت المحلى.  12.30مضان اخر مٌعاد الستالم الطلبات خالل شهر ر -

 

 اون الٌن وفقا لهذه الشروط واألحكام.  وطنىأنت / العمٌل: تعنٌك أنت، العمٌل، المسجل من قبل البنك الستخدام 

 

 اون الين      وطنى. األشتراك بخدمة 1

 

اون الٌن سٌكون متاحا لالستخدام فٌما ٌتعلق بتلك الحسابات المتاحة التً تحتفظون بها لدى البنك سواء كانت مفتوحة   وطنى 1.1

ٌّر الحسابات المتا حة فً المستقبل، فإذا ما حدث ذلك فإننا سنقوم بإبالؼكم من وقت اآلن أو ستفتح فً المستقبل. من الممكن أن تتؽ

 «.حسابات متاحة»آلخر بالحسابات التً تعتبر 

 

 اون الٌن ٌجب أن تسجلوا:    وطنىلكً ٌتسنى لكم استخدام   2.1

 

  أو( محدودة دخول إمكانٌة ذاتً، انضمام) اإلنترنت شبكة عبر -

 إمكانٌة دخول كاملة(. -لدى فرعكم )انضمام عن طرٌق الفرع  -

 

 . مسئوليتكم عن األمن2

 

 إنكم مسئولون عما ٌلً:   1.2

 

 اون الٌن.  وطنىالتأكد من أنكم وحدكم تستطٌعون الدخول وإعطاء التعلٌمات بشأن حساباتكم المتاحة باستخدام  1.1.2

 

 ٌتم وسوؾ. سرٌة أسئلة إلى باإلضافة سر كلمة بإنشاء تقومون الذاتً االنضمام أثناء ،اون الٌن  وطنى استخدام من لتمكٌنكم 2.1.2

 مرور كلمة إلنشاء ستحتاج حوٌالتو للت اون الٌن  وطنى إلى دخلتم كلما علٌكم للتعرؾ  معاً  األمنٌة واألسئلة السر كلمة استخدام

  (.OTP) واحدة لمرة

 

اون الٌن عن طرٌق فرعكم، سوؾ ٌزودكم البنك برمز هوٌة مستخدم وكلمة سر أولٌة،   وطنىفً حالة طلب الدخول إلى  3.1.2

اون الٌن   وطنىاون الٌن بعد دخولكم إلى   وطنىوٌمكنكم بعد ذلك اختٌار كلمة السر واألسئلة األمنٌة الخاصة بكم الستخدامها مع 

 للمرة األولى.



Page 3 of 11 
 

على  رمز القفل الموجود بجوار اسم الموقع للتاكد من تفاصٌل شهادة  بالضؽطٌمكنكم التأكد من صحة الموقع الرسمً للبنك  4.1.2

 التصدٌق الرقمٌة  

على العمٌل توخً الحذر من أي رسائل إلكترونٌة تخص الحساب والتأكد من أنها من البنك ولٌست محاولة للدخول على  5.1.2

 .المختصللفرع   الرجوعاإلتصال  أو  بمركزخداعهم وذلك عن طرٌق األتصال  حساباتهم أو

 

 الخاص بكم:  OTPو حماٌة كلمة السر واألسئلة االسرٌة  2.2

 

ٌّروا كلمة السر الخاصة بكم بانتظام وكلما طلب   وطنىفٌما ٌتعلق بأمن وحماٌة دخولكم إلى موقع  1.2.2 اون الٌن، ٌجب أن تؽ

 اون الٌن القٌام بذلك.  وطنى OTPو  منكم

 

عند اختٌاركم لكلمة السر، ٌجب أن تحرصوا على عدم اختٌار كلمة سر من الممكن تخمٌنها من قبل أي شخص ٌحاول  2.2.2

اون الٌن متظاهرا بأنكم أنتم من تقومون بمحاولة الدخول. على سبٌل المثال، ٌجب أن تتجنبوا استخدام تارٌخ  وطنىالدخول إلى 

 و تارٌخ مٌالد أحد أقربائكم أو أي جزء من رقم هاتفكم.مٌالدكم أ

 

 برٌد إلكترةنً إحتٌالً: 2.2.3

هذه الرسائل اإللكترونٌة اإلحتٌالٌة تطلب منك تأكٌد البٌانات الخاصة بك إرسال رسائل برٌد إحتٌالٌة تستهدؾ عدة بنوك.  ٌتم مؤخراً 

وذلك ألسباب خادعة مثل تجنب تعلٌق الحساب الخاص بك، او لتحدٌث بٌاناتك . إلخ( ...كلمة السر السؤال السري، المستخدم،  هوٌة 

أو كلمة السر أو أرقام البطاقات أو بإعطاء اي من ارقام الحسابات  ال تقم ابدا، أو لدخول سحب ما، أو أي أعذار مماثلة. السرٌة

 نً.ولبرٌد اإللكتربٌاناتك الشخصٌة على موقع وصلت إلٌه عن طرٌق الضؽط على رابط فً رسالة با

 

ٌطلب منك تسجٌل الدخول إلى حسابك. إذا كنت تلقٌت مثل هذا البرٌد  البنك لن ٌقوم ابدا باإرسال برٌد إلكترونً مع رابط 

 اإللكترونً ٌرجى تجاهله واإلبالغ عنه فً اقرب فرع من فروع البنك.

 

 الضمانات األمنٌة اآلخرى:  3.2

 

 اون الٌن نٌابة عنك. وطنىٌجب علٌك عدم السماح ألحد آخر أن ٌستخدم خدمات  1.3.2

 

اون الٌن ؼٌر مراقب  وطنىالجهاز الذي تستخدمه للدخول على حسابك فى  ٌجب عدم ترك نظام الكمبٌوتر الخاص بك أو   2.3.2

تستخدم أنظمة أو أجهزة كمبٌوتر مشتركة أو اون الٌن. وهذا ٌنطبق سواء كنت  وطنىعندما تكون سجلت بٌانات دخولك إلى 

 اون الٌن. وطنىاألجهزة أو األنظمة الخاص بك أو أى  أى أجهزة أو أنظمة آخرى قدمناها إلٌكم للوصول إلى 

 

أى مسئولٌة تنشأ عن عدم التزامك أو إهمالك فٌما ٌتعلق بحماٌة كلمة السر الخاصة بك أو بٌانات الدخول إلى حسابك على   3.3.2

 اون الٌن، تكون مسئوالً عنها بصفة شخصٌة.  وطنى

 

 

 

 

 . التعليمات 3

 

اون الٌن ٌشكل تعرٌفا كافٌا   وطنىتدركون أن استخدام الرموز األمنٌة المتفق علٌها فٌما بٌنكم وبٌن البنك للدخول إلى  1.3

اون الٌن دون أن ٌطلب منكم تأكٌدا إضافٌاً سواء   وطنىلشخصكم. ٌحق للبنك أن ٌتصرؾ بناء على التعلٌمات الصادرة عنكم عبر 

 كان كتابٌا أو ؼٌر ذلك، حتى وإن كانت تلك التعلٌمات لم تكن قد أعطٌت أو تم  التخوٌل بإعطائها فعال من قبلكم. 

 

 مسئولٌتكم عن التعلٌمات ؼٌر المخّول بها: 2.3

 

الخاصة بكم، وسوؾ تتحملون المسئولٌة عن أي من  OTPو منٌةلن ٌكون البنك مسئوالً عن أي سوء استخدام للرموز األ 1.2.3

وكافة الخسائر واألضرار والتكالٌؾ والمطالبات والمصروفات التً قد ٌتكبدها البنك نتٌجة ألي استخدام ؼٌر مخّول به لحساب 

 اون الٌن الخاص بكم.   وطنى
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 التصرؾ بناء على تعلٌماتكم: 3.3

 

 على بناء ٌنفذه أنه ٌظهر أو البنك وٌنفذه اون الٌن وطنى خالل من ٌتم أخرى خدمة طلب أو دفع طلب أي أن على توافقون 1.3.3

 تلك تنفٌذ أو الدفعات أو الدفعة تلك بإجراء البنك التزام على قطعً كإثبات لدٌكم ومقبوال لكم ملزما ٌكون سوؾ تعلٌمات أي

 عنكم صدرت قد الواقع فً تكن لم األخرى التعلٌمات أو الدفعة تلك عنها نشأت التً التعلٌمات أن ٌتبٌن لم أو تبٌن سواء التعلٌمات،

  .عنكم بالنٌابة أو

 

 اإلخالل دون ولكن) وخاصة اون الٌن  وطنى طرٌق عن تتم البنك مع اتصاالت بأي الصلة ذات المخاطر كافة تتحملون 2.3.3

 جانب من األخطاء أو الفهم سوء أو الؽٌر، أو العمٌل جانب من الؽش أو اإلرسال فً أخطاء عن الناتجة المخاطر( تقّدم ما بعمومٌة

 : ٌلً ما على العمٌل كماٌوافق بذلك، ٌتعلق فٌما مسئولٌة أي من البنك وٌعفى العمٌل، بهوٌة ٌتعلق فٌما البنك

  

 الطلبات أو/و والمطالبات والتكالٌؾ واإلجراءات والدعاوى الخسائر وكافة من أي عن تعوٌضه فً واالستمرار البنك تعوٌض( 1)

  تعلٌمات، أي على البنك باعتماد ٌتعلق فٌما أو عن الناشئة

 . التعلٌمات على بناء البنك قبل من متخذ إجراء أي قبول أو/و البنك قبل من مبرمة عقود أي على والمصادقة تنفٌذ( 2)

 

 لٌشمل ٌمتد الذكر آنؾ النحو على والمصادقة التنفٌذ على والموافقة والتعوٌض الطرؾ وإخالء بالمخاطر القبول إن 3.3.3

 تم والتً المستقبل فً أو حالٌا سواء األصول حسب  قبلكم من معٌنٌن وكالء أي قبل من معطاة أنها ٌظهر التً أو المعطاة التعلٌمات

 . عنكم بالنٌابة أعطٌت قد بأنها معقول نحو على ٌعتقد البنك كان إذا كتابٌا، بها البنك إبالغ

 

 على وتقع. النهائً التنفٌذ وقت فً وذلك التحوٌل منه سٌجري الذي الحساب فً كافٌة أموال لتوفر تحوٌل أي تنفٌذ ٌخضع 4.3.3

 ؼٌر األموال كانت وإذا. تحوٌل كل وقت فً التحوٌل منه سٌجري الذي الحساب فً كافٌة بأموال االحتفاظ مسئولٌة وحده العمٌل

 حالة فً مسئولٌة أي ٌتحمل لن البنك أن على بموجبه العمٌل ٌوافق. التحوٌل بتنفٌذ ٌقوم لن البنك فإن التحوٌل، مبلػ لتؽطٌة متوفرة

 NBKمن أجل القٌام بأي نوع من انواع التحوٌالت على  كافٌة أموال توفر عدم بسبب إنجازه أو تنفٌذه عدم أو تحوٌل أي تأخٌر

Online   ٌجب علٌك استخدامNBK – Mobile Secure Application   إلنشاء كلمة مرور لمرة واحدة(OTP).  

 

 ذلك أسباب إلبداء حاجة ودون المطلق لتقدٌره وفقا العمٌل عن صادرة تعلٌمات أو أوامر أٌة برفض البنك بحق العمٌل ٌقر 5.3.3

 العمٌل ٌتكبدها قد كانت نوع أي من فائتة فرص أو أضرار أو خسائر أٌة عن مسئوالً   ٌكون لن البنك بأن العمٌل ٌقر كما الرفض،

 . تعلٌماته أو  أوامره من أي تنفٌذ البنك لرفض نتٌجة

 

 وفقا اتمامها البنك من تطلب بنكٌة خدمة باي الخاصة  والشروط األحكام وقبول وفهم بمراجعة قمت انك وتؤكد تقر  6.3.3

 اون الٌن  وطنى خالل من تعلٌماتكل

 

 بناء ٌتصرؾ سوؾ البنك فإن ،اون الٌن  وطنى طرٌق عن تعلٌمات تصدرون عندما أعاله، 5.3.3 بالبند اإلخالل دون 7.3.3

 نتٌجة متكبدة تكالٌؾ أو خسائر أو مسئولٌة أٌة من البنك ذمة تبرئون وإنك قبلكم، من المقدمة للمعلومات وفقا التعلٌمات تلك على

  :ٌلً ما حصر، دون ذلك، فً بما المستفٌد، قبل من استالمها لعدم أو الدفعة استالم لتأخر

 

 أو بكم، الخاصة التحوٌل حدود تتجاوز التعلٌمات كون( 1)

  أو حسابه، رقم أو المستفٌد اسم دقة عدم( 2)

  أو التحوٌل، طلب فً الواردة المعلومات كفاٌة عدم( 3)

 أو أجنبٌة، أو محلٌة سلطات قبل من التحوٌالت على المفروضة القٌود( 4)

 أو لإلرهاب، تموٌل أو/و أموال ؼسٌل حالة بوجود االشتباه( 5)

  .البنك سٌطرة عن خارجة أخرى أسباب ألي( 6)

 

 أي إلى باإلضافة دفعة أي قٌد للبنك ٌحق ، معٌنة عملٌة بشأن اون الٌن وطنى طرٌق عن تعلٌمات منكم البنك ٌتلقى عندما 8.3.3

 إعطاء بعد لكم، ٌحق وال. قبلكم من تحدٌده تم قد ٌكون الذي الحساب على العملٌة تلك بشأن الدفع متوجبة ورسوم مصروفات

 التعلٌمات تلك بتعدٌل تقوموا أن ، OTP)كلمة مرور لمرة واحدة ) سواء باسئتخدام و بدونها اون الٌن وطنى طرٌق عن التعلٌمات

  .إلؽائها أو
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 : ٌلً مما  بأي بالقٌام ملزما البنك ٌكون لن 9.3.3

 

  أو قبلكم، من إصدارها تم تعلٌمات أي نقض( 1)

 سندفع كنا الذي الوقت من أقرب وقت فً ثالث طرؾ إلى بالدفع البنك قٌام تتطلب أو للنقض قابلة أو مشروطة تعلٌمات قبول( 2)

 . العادٌة المصرفٌة ممارساتنا وفق فٌه

 

 :المنفرد تقدٌره ووفق وقت أي فً للبنك ٌجوز 10.3.3

  

  أو ،اون الٌن وطنى طرٌق عن أعطٌت تعلٌمات أي تنفٌذ رفض( 1)

 . محددة تعلٌمات أي بشأن منكم كتابً تأكٌد طلب( 2)

 

 التً للمواعٌد وفقا التعلٌمات تلك على بناء البنك ٌتصرؾ سوؾ ،اون الٌن وطنى طرٌق عن تعلٌمات ألي إصداركم عند 11.3.3

  و ،اون الٌن وطنى خالل من بها إبالؼكم ٌتم

 

 ٌوم حتى التعلٌمات تلك على بناء ٌتصرؾ ال قد البنك فإن علٌها، المتفق المواعٌد  خارج وقت أي فً التعلٌمات تلقً عند12.3.3

  .المتاح التالً العمل

 

 ٌمكن أن ٌقوم البنك من وقت آلخر بإبالؼكم بتؽٌٌرات فً تلك المواعٌد.  13.3.3

 

 المتاحة حساباتكم من أي على به مخّول ؼٌر المكشوؾ على بسحب للقٌام  اون الٌن وطنى استخدام ٌتم ال أن ٌجب 14.3.3

 المكشوؾ على بسحب القٌام حالة وفً. ذلك إلى تؤدي أن شأنها من تعلٌمات أي قبول رفض للبنك وٌحق البنك، لدى بها المحتفظ

 على السحب وفائدة إضافٌة ورسوم وتكالٌؾ أتعاب ٌستوفً وأن مناسبا ٌراه إجراء أي ٌتخذ أن للبنك ٌمكن فإنه به، مخّول ؼٌر

 . الحساب ذلك تحكم التً والشروط لألحكام وفقا المعنً الحساب من المكشوؾ

  :ٌلً ما على توافقون كما

 

  و به، مخّول ؼٌر المكشوؾ على سحب بأي القٌام عدم من التأكد مسئولٌة تتحملوا  أن( 1)

 التذكر علٌكم الخصوص، وجه وعلى. به مخّول ؼٌر المكشوؾ على سحب حدوث لمنع اون الٌن وطنى على تعتمدون لن إنكم( 2)

اون الٌن قد ال تنعكس  وطنى طرٌق عن عنكم صادرة دفع تعلٌمات أي أن أو/و التقاص فً الوقت بعض تستؽرق قد شٌكاتكم بأن

 فورا ودائما على رصٌد حسابكم. 

 

 سوؾ البنك جانب من بتنفٌذها لتأكٌد استالمكم قبل اون الٌن وطنى طرٌق عن بإدخالها قمتم التً التعلٌمات بأن تقرون 15.3.3

 خسارة أو أضرار أي عن البنك بتعوٌض وتلتزمون المنفرد، تقدٌره وفق بتنفٌذها ٌقوم ال أو البنك ٌقوم وقد قبلكم من بها مخّوال تبقى

  .والتعلٌمات األوامر تلك بشأن إجراء أي اتخاذ لعدم نتٌجة أو تنفٌذ بأي ٌتعلق فٌما أو بسبب البنك ٌتحملها قد مالٌة

 

 او زٌارة اقرب فرع لك 19336برجاء تقدٌم الشكوى من خالل مركز اإلتصال اعتراضات أو شكاوى أي وجود حالة فً 16.3.3

وسوؾ ٌقوم احد ممثلى جودة الخدمه باالتصال بكم  ,Service.Quality@nbk.com.egاو مراسلتنا على البرٌد اإللكترونى: 

 ٌومان عمل من تارٌخ تقدٌم الشكوى للبت فٌها. خالل 

 

 . التغييرات والتحديثات 4

 

اون الٌن و/أو   وطنىٌحتفظ البنك بالحق فً تؽٌٌر وتعدٌل وإدخال تؽٌٌرات على  هذه الشروط واألحكام و/أو وبٌان خدمات 

موقع على اون الٌن   وطنىاستبدالها بالكامل عن طرٌق نشر أي نسخة جدٌدة أو معّدلة من الشروط واألحكام و/أو بٌان خدمات 

اون الٌن واستخدامكم له قبوالً منكم   وطنىاون الٌن فً أي وقت ودون أي إخطار مسبق، بحٌث ٌشكل دخولكم المستمر إلى   وطنى

اون الٌن أو ألي جزء منه، سواء   وطنىجمٌع هذه التؽٌٌرات. ٌحتفظ البنك بالحق فً إجراء تؽٌٌر أو تعلٌق أو وقؾ ألي من و

بصفة مؤقتة أو دائمة، وبإخطار أو بدون إخطار، فً أي وقت كان. إنكم توافقون على أن البنك لن ٌتحمل أي مسئولٌة تجاهكم أو 

ءات أو تكالٌؾ أو ادعاءات أو مطالبات تتعلق بذلك نتٌجة ألي تعدٌل أو تعلٌق أو وقؾ تجاه أي طرؾ ثالث عن أي دعاوى أو إجرا

 اون الٌن.  وطنىمن ذلك القبٌل للـ 

mailto:Service.Quality@nbk.com.eg
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 . دخولكم إلى الموقع 5 

 

اون الٌن واستخدامكم له وذلك ألي سبب، بما فً ذلك دون   وطنىلنا أن نقوم، وفق تقدٌرنا المنفرد، بإنهاء حقكم فً  الدخول إلى 

 حصر، إذا كنا نعتقد بأنكم لم تلتزموا بالتصرؾ وفقا لهذه الشروط واألحكام. 

 

 . أوقات التشغيل والتغييرات واألعطال6

   

اون الٌن   وطنىملٌة إلتاحة سوؾ ٌتخذ البنك كافة الخطوات المعقولة والع ،ادناه  3.8و  2.6االخالل باحكام البند  بدون 1.6

 ضمن البنك أنظمة فً خلل ايلالستخدام على مدار الساعة مع ضمان أداء الخدمة للعمالء بالسرعة المناسبة، وفً حالة حصول 

 ساعات من حصوله.   8فً ؼضون  الخلل صالحسٌقوم البنك باتخاذ كافة الخطوات المعقولة ال البنك سٌطرة

 

ال من متطلبات الصٌانة الروتٌنٌة والطلب الزائد على أنظمة البنك والظروؾ الخارجة عن سٌطرة البنك قد لكنكم تقبلون بأن ك 2.6

اون الٌن لن ٌكون متاحا دائما أثناء ساعات تشؽٌله المعتادة.  على  أن ٌقوم البنك بإخطاركم بمواعٌد الصٌانة   وطنىتعنً أن 

 .لعمالئه البنك ٌوفرها التً الطرق من ؼٌرها أو اإلٌمٌل طرٌق عن مسبقا الروتٌنٌة

 

 اون الٌن، ٌحق للبنك فً أي وقت:  وطنىفٌما ٌتعلق ب  3.6

 

ٌّر طرٌقة دخولكم إلى 1)  اون الٌن أو   وطنى( أن ٌؽ

 اون الٌن أو إزالتها أو تؽٌٌرها أو إنهائها أو تعلٌقها أو   وطنى( اإلضافة إلى الخدمات المتاحة فً موقع 2)

 اون الٌن بالكامل.   وطنى( إنهاء خدمة 3)

 

اون الٌن ألي سبب من األسباب دون أن ٌتحمل البنك   وطنىتوافقون على أنه ٌحق للبنك تؽٌٌر أو إلؽاء أو إنهاء استخدامكم لـ  4.6

 تكن. أي مسئولٌة، وذلك بؽض النظر عن أي خسائر أو أضرار قد تتكبدونها نتٌجة لذلك سواء كانت متوقعة أو لم 

 

اون الٌن ألي سبب من األسباب، بما فً ذلك   وطنىلن ٌكون البنك مسئوالً فً حالة عدم تمكنكم من الدخول إلى و/أو استخدام  5.6

دون حصر، أي عطل أو خلل كهربائً أو فنً أو فً أنظمة الكمبٌوتر أو اإلتصاالت أو الشبكات وأي متطلبات للصٌانة الروتٌنٌة أو 

 نً.التحدٌث الروتٌ

 

 . البرامج واألجهزة 7

 

 الحماٌة من الفٌروسات:  1.7

 

 key loggers, Trojan horses, wormsتتحملون وحدكم المسئولٌة القانونٌة عن منع تلقً وبث الفٌروسات والـ  1.1.7

وؼٌرها من المكونات المدمرة أو المعطلة، وعلٌكم اتخاذ كافة اإلجراءات العملٌة على نحو معقول للتأكد من كون أي كمبٌوتر أو 

اون الٌن خالٌا من أي فٌروسات كمبٌوتر أو مكّونات أو برامج أخرى مماثلة بما فً ذلك   وطنىجهاز آخر تدخلون بواسطته إلى 

)ٌشار إلٌها مجتمعة بـ  wormsو  software bombs، Trojan horsesة عموما بـ ودون حصر البرامج المعروف

اون   وطنىوأن الكمبٌوتر أو الجهاز المذكور تجري صٌانته بشكل كاؾ ومن كافة النواحً. من الممكن الدخول إلى ”( الفٌروسات“

ا، لذا فإن علٌكم التأكد من أن أي جهاز كمبٌوتر أو الٌن عن طرٌق اإلنترنت أو وسائل االتصال أخرى والتً ال نملك السٌطرة علٌه

 اون الٌن ٌتمتع بالحماٌة الكافٌة ضد الفٌروسات.  NBKجهاز آخر تستخدمونه فً الدخول إلى 

 

اون الٌن وفقاً  لألحكام والشروط الخاصة باالستخدام ولن تحاولون بأي طرٌقة سحب التصمٌم   وطنىسوؾ تستخدمون   2.1.7

 نامج ، أو إختراقه ، بما ٌشمل عملٌات تشؽٌله و ذلك بأي شكل من األشكال.الهندسى للبر

التحذٌرات واإلخطارات التنبٌهٌة مثل التنبٌهات األمنٌة أو تنبٌهات محاوالت األحتٌال  / الهندسة  بقراءةسوؾ تقوم  3.1.7

 م الذي سٌظهر من خالل النظام إلكترونٌا.وكذلك علٌك قبول أي تؽٌٌر فً الشروط واألحكا  Social Engineeringاإلجتماعٌة 
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 . مدى مسئوليتنا عن الخسارة أو الضرر المتكبد من قبلكم8

 

اون الٌن وفق   وطنىسوؾ ٌتخذ البنك خطوات عملٌة على نحو معقول لضمان تركٌب وتشؽٌل أنظمة البنك المتعلقة ب  1.8

تصامٌم وضوابط أمنٌة كافٌة إلدارة المخاطر المرتبطة بتشؽٌل نظام مصرفً عبر االنترنت، مع األخذ بعٌن االعتبار أي قانون أو 

قواعد أو أنظمة أو توجٌهات أو تعامٌم أو قواعد سلوك أو ممارسات سائدة فً السوق مما قد ٌنطبق على البنك من وقت آلخر. كما 

 من الصادرة الرقابٌة التعلٌمات وكافةالقوانٌن  مننك بالحفاظ على بٌاناتكم وسرٌتها وفقا لقانون سرٌة الحسابات وؼٌرها ٌقوم الب

 .المصري المركزي البنك

 

اون الٌن لكم، بما فً ذلك الخسائر المباشرة   وطنىلن ٌكون البنك مسئوالً عن أي خسائر أو أضرار تتكبدونها  نتٌجة إلتاحة  2.8

 ؼٌر المباشرة والتبعٌة والخاصة، حتى وإن كان قد تم إخطار البنك بها. و

 

 تشمل األمثلة على الظروؾ التً لن ٌكون البنك فٌها مسئوالً تجاهكم عن أي خسارة أو أضرار تنتج عن استخدامكم 3.8

 اون الٌن، دون حصر، ما ٌلً:   وطنىلـ  

 

التصرؾ بناء على تعلٌمات تم التحقق حسب األصول من كونها قد صدرت عنكم ولكن تبٌن أنها قد أعطٌت من قبل شخص  1.3.8

 آخر،و 

 

 اون الٌن، و  وطنىأي عدم توافق بٌن نظامكم و  2.3.8

  

ى الخارجة عن سٌطرة أي عطل فً أي آلة أو جهاز أو وسٌلة اتصاالت أو نزاع عمالً أو ؼٌر ذلك من الظروؾ األخر 3.3.8

  وطنىاون الٌن ؼٌر متوفر كلٌا أو جزئٌا أو إلى عدم التنفٌذ الفوري للتعلٌمات المعطاة من خالل   وطنىالبنك مما ٌؤدي إما لجعل 

 اون الٌن أو عدم تنفٌذها على اإلطالق.

  

 أي سوء استخدام لنظامنا من قبلكم أو من قبل أي طرؾ آخر، و  4.3.8

 

 اون الٌن، و   وطنىمن قبل طرؾ ثالث إلى المعلومات المتعلقة بحساباتكم المتاحة نتٌجة الستخدامكم لـ  أي دخول 5.3.8

 

 تأخر تنفٌذ تعلٌماتكم أو عدم تنفٌذها على اإلطالق من قبل البنك.  6.3.8

 

اون الٌن، بما فً ذلك النصوص والرسومات والوصالت وؼٌرها من البنود تتم   وطنىإن المعلومات والمواد المتضمنة فً  4.8

اون الٌن،   وطنىال ٌضمن البنك دقة أو كفاٌة أو اكتمال أي معلومات أو مواد متاحة على ”. حسب توفرها“و ” كما هً“إتاحتها 

 المعلومات والمواد. وٌتنصل البنك صراحة من المسئولٌة عن األخطاء أو اإلؼفاالت الواردة فً تلك 

 

اون الٌن، ال ٌقدم البنك أي ضمانة من أي نوع، سواء كانت ضمنٌة أو صرٌحة أو قانونٌة، بما فً ذلك،   وطنىفٌما ٌتعلق ب  5.8

دون حصر، الضمانات بعدم التعدي على حقوق الؽٌر أو حقوق الملكٌة أو التسوٌق أو الصالحٌة لؽرض معٌن أو الخلّو من 

 بٌوتر.فٌروسات الكم

 

إنكم تلتزمون بتعوٌض البنك وموظفٌه والجهات المسماة من قبله ووكالئه فورا وبالكامل عن وضد أي من وجمٌع الدعاوي  6.8

واإلؼفاالت واإلهمال واإلجراءات واالدعاءات والمطالبات والخسائر )بما فً ذلك الخسائر المباشرة وؼٌر المباشرة والتبعٌة(، 

بما فً ذلك كافة الرسوم والضرائب والمكوس والتكالٌؾ القانونٌة )على أساس التعوٌض الكامل( وؼٌرها والتكالٌؾ والمصروفات 

 اون الٌن.  وطنىمن المسؤولٌات التً قد ٌتعرض لها البنك أو ٌتكبدها بشأن أو فٌما ٌتعلق باستخدامكم لـ 
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 . اإلخالل بهذه االتفاقية9

  

األحكام،  تلتزمون بتعوٌض البنك عن أي من وجمٌع الخسائر التً قد ٌتكبدها البنك نتٌجة فً حالة إخاللكم بأي من هذه الشروط و 

 هذه إنهاءاألتفاقٌة  هذهوأحكام  بشروطٌحق للبنك أو العمٌل فً حالة إخالل أي منهما  كماإلخاللكم بأي من هذه الشروط واألحكام. 

 .1/  10 للبند وفقا العمٌل طرؾ من الخدمة اءإلؽ أو البنك طرؾ من الخدمة بإلؽاء وذلك فورا األتفاقٌة

 

 اون الين  وطنى. إنهاء استخدامكم لـ 11

  

 اون الٌن فً أي وقت بأن تقدم لفرع البنك الخاص بك إخطارا كتابٌا مسبقا.   NBKٌمكنكم إلؽاء استخدامكم لـ  1.10

 

اون الٌن فقط بالنسبة لواحد من تلك الحسابات   وطنىإذا كانت لدٌكم حسابات متاحة متعددة، ال ٌجوز أن تقوموا بإلؽاء  2.10

 المتاحة ما لم ٌتم إخطاركم بعكس ذلك كتابٌا من قبل البنك. 

 

تقدٌره المطلق بالتعامل مع  اون الٌن ألي سبب من األسباب، فسوؾ ٌقوم البنك وفق  وطنىإذا انتهى استخدامكم لـ  3.10 

 اون الٌن.   وطنىالتعلٌمات التً سبق لكم توجٌهها له من خالل 

  

 . الرسوم 11

 

 ٌحق للبنك ما ٌلً: 

 

 اون الٌن، و   وطنىتحمٌلكم رسوم ومصارٌؾ مقابل استخدامكم لـ  1.11

 

من الخدمات المصرفٌة ذات الصلة التً  اون الٌن وؼٌرها  وطنىتحمٌلكم رسوم ومصارٌؾ تنطبق على استخدامكم لـ  2.11

 اون الٌن.   وطنىٌقدمها البنك بناء على تعلٌماتكم المعطاة له عن طرٌق 

 

اون الٌن و/أو ؼٌرها من الخدمات المصرفٌة ذات الصلة   وطنىتؽٌٌر الرسوم والمصارٌؾ المفروضة على استخدامكم لـ  3.11

اون   وطنىمن وقت آلخر، وذلك عن طرٌق تؽٌٌر قائمة الرسوم والمصارٌؾ المعتمدة الخاصة بالبنك. ٌشكل استخدامكم المستمر لـ 

 قاطعا على قبولكم للرسوم الٌن بعد نشر قائمة الرسوم والمصارٌؾ الجدٌدة ضمن القائمة المعتمدة لرسوم ومصارٌؾ البنك دلٌال

 والمصارٌؾ التً تم تؽٌٌرها.

 

 .  القابلية لالنفصال  12

 

إذا اعتبر أي بند فً هذه الشروط واألحكام باطال أو ؼٌر قابل للتطبٌق بموجب أي قانون نافذ أو بموجب حكم صادر عن محكمة  

 ل ونافذة بالكامل. مختصة، تبقى البنود األخرى فً  هذه الشروط واألحكام سارٌة المفعو

 

 . التخلي 13

 

إن أي تأخٌر أو إخفاق من قبل الطرؾ الذي ٌحق له توجٌه إخطار أو ممارسة حقوقه بموجب هذه الشروط واألحكام لن ٌشكل تخلٌا 

 عن تلك الحقوق أو التدابٌر.

 

 . اإلخطار14 

   

اون الٌن ٌجب أن ٌوجه كتابة وٌسلّم بالٌد إلى أي   طنىوأي إخطار ٌتوجب توجٌهه من قبل العمٌل إلى البنك فٌما ٌتعلق ب  1.14

 من فروع البنك فً جمهورٌة مصر العربٌة. 

 

 إن البرٌد اإللكترونً لٌس أسلوب اتصال موثوق أو آمن، وٌجب أن ال ٌتم استخدامه إلرسال أي مما ٌلً إلى البنك:  2.14
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 ( اإلخطارات المتعلقة بهذه الشروط واألحكام، أو 1)

اون الٌن وفقا لبنود وشروط الحسابات المتاحة التً   وطنى)تعلٌمات الدفع ٌجب أن ترسل عن طرٌق  كالتعلٌمات المراسالت( 2)

 تحتفظون بها لدٌنا(.

اون الٌن المصرفً مخصصة للرد على أسئلة العمالء وتزوٌدهم بالمعلومات المتعلقة   وطنى( إن الرسائل اآلمنة ضمن نظام 3)

بخدمات البنك، وٌجب عدم استعمالها لمباشرة أي معامالت. ال ٌتحمل البنك أي مسئولٌة عن دقة توقٌت التجاوب مع استفسارات 

 ٌن المصرفً.اون ال  وطنىالعمالء المرسلة عن طرٌق وظٌفة الرسائل اآلمنة ضمن نظام 

  

 إذا احتاج البنك ألن ٌرسل لكم إخطارا، فسوؾ نستخدم آخر عنوان قمتم بتزوٌدنا به فٌما ٌتعلق بحساباتكم المتاحة. 3.14

 

 . االستخدام غير المخول به للمعلومات والمواد 15

الٌن و/أو مواقع البنك على شبكة  اون  وطنىتفهمون تماما وتوافقون على أنه ٌحظر تماما االستخدام ؼٌر المخول به لـ  1.15

بما فً ذلك، على سبٌل المثال ال الحصر، الدخول ؼٌر   OTPمقدم ال وكذلك تلك الخاصة باإلنترنت وعالماته التجارٌة وأنظمته، 

المخّول به إلى أنظمة البنك، وإساءة استخدام كلمات السر أو العالمات التجارٌة أو إساءة استخدام أي معلومات مدرجة فً موقع 

 اون الٌن أو فً موقع البنك على شبكة اإلنترنت.   وطنى

على جهازك الخاص لٌكون  OTP مقدم ال  لتحمٌل وتثبٌت برنامج محدودة فقط  نك سوؾ تستلم رخصةأتقر وتوافق على  2.15

ما ٌمنحك   هذه الشروط واألحكاموالحصول على رمز التفعٌل من البنك وال ٌوجد فً  OTPلك الحق فً إستخدام برنامج مقدم ال 

تقر وتوافق على عدم قلب الرمز أو إعادة صٌاؼته أو تفكٌكه أو محاولة إشتقاق كما  أي حقوق أخرى بإستثناء المنصوص علٌها فٌه.

و العالمة التجارٌة أ المؤلؾ حقاخطارات أو تعدٌل أو حذؾ أي من  OTPمصدر الرمز أو ذات الرمز الخاص ببرنامج مقدم ال 

 .ط واألحكامهذه الشروأو أي من حقوق الملكٌة الفكرٌة األخرى المنصوص علٌها فً  السرٌة أو 

الموقع علٌها عقوبات من الوالٌات المتحدة  الدولة فً  OTPستكون ممنوعا على وجه التحدٌد من إستخدام برنامج مقدم ال  3.15

أو لعقوبات )حالٌا :  من الوالٌات المتحدة و /ارٌة شخص إلستخدامه أو ألي جهة خاضعة لقٌود تجألي  OTPوكذلك من إعطاء ال 

  سورٌا( –السودان  –كورٌا الشمالٌة  –إٌران  –إقلٌم القرم فً أوكرانٌا  –كوبا 

 

 . توفر الخدمة16

 

اون الٌن   وطنىاون الٌن والخدمات ذات الصلة به متوفرة فً جمٌع المناطق الجؽرافٌة. إن تأهٌلكم الستخدام   وطنىقد ال ٌكون 

 ٌخضع للقرار النهائً من قبل البنك.

 

 . الشركات17

 

اون الٌن فقط للشخص المفوض من الشركة الذى وقع على فتح الحساب   وطنىإذا كان الحساب عائداً لشركة، ٌتم تقدٌم خدمات 

المعنى فى فرع البنك المختص، و على هذا الشخص أن ٌتسلم رمز هوٌة المستخدم والرقم السري الخاص بالخدمة وبحٌث تعتبر 

ٌة تامة ومطلقة عن كافة النتائج المترتبة على استعمال الشركة من خالل الشخص المفوض الشركة فً جمٌع األحوال مسؤولة مسؤول

اون الٌن ودون أن ٌحق للشركة االعتراض علٌها. فى حالة تؽٌٌر المفوض بالتوقٌع ،   وطنىالمذكور و/أو أي شخص آخر لخدمات 

ار مدعماً بنسخة من السجل التجارى للشركة و كذلك تقدٌم تكون الشركة مسؤولة عن إخطار البنك كتابٌاً على أن ٌكون هذا اإلخط

 كافة التفاصٌل الخاصة بهذا التؽٌٌر.

   

 .  القانون الحاكم واالختصاص القضائي18

 

تخضع هذه الشروط واألحكام وتفسر وفقا لقوانٌن جمهورٌة مصر العربٌة. وتوافقون، لمنفعة البنك )ودون اإلخالل بحق البنك فً 

راءات فٌما ٌتعلق بموضوع هذه الشروط واألحكام أمام أي محكمة مختصة أخرى( على أن ٌكون للمحاكم المصرٌة اتخاذ أي إج

االختصاص القضائً لنظر والبت فً أي دعوى أو إجراء وحل أي نزاعات قد تنشأ عن أو تتعلق بهذه الشروط واألحكام أو 

 خضعون لالختصاص القضائً الحصري للمحاكم المذكورة.اون الٌن، ولهذه األؼراض، فإنكم ت  وطنىباستخدامكم لـ 

 

 . الدعاية بإستخدام الوسائل األليكترونية 19

 

 اون الٌن.   وطنىمصر تسوٌق خدماته و منتجاته عبر الموقع اإللٌكترونً الذي ٌتٌح لكم إستخدام خدمة  - الوطنى الكوٌت لبنكٌحق 
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 . اللغة 21

 

اللؽة الرئٌسٌة لهذه الشروط واألحكام هً العربٌة. إذا كانت هناك أي اختالفات بٌن النصٌن العربً واإلنجلٌزي، ٌعتد بالنص 

 العربً. 

 

 . خدمة الرسائل النصية21

 ٌقووم بنوك  الرسائل البنكٌة القصٌرة الوطنً أون الٌن ٌعد ذلك اٌضاً اشتراك فً خدمة  من خالل قٌام العمٌل باالشتراك فى خدمة
بإرسال رسائل بنكٌة قصٌرة للعمٌل بخصوص رصٌد حساب/حسابات العمٌل و كذلك المعامالت التى تمت سواء  الكوٌت الوطنى

كانت دائنة او مدٌنة على حسابه / حساباته. ترسل الرسائل بواسطة خدمة الرسائل القصٌرة إلى الهاتؾ المحمول الخاص بالعمٌل 
 عند التعاقد على الخدمة. و الذى قام تحدٌده مسبقاً 

 

  .بحقوه فوى قبوول أو ٌحتفظ بنك الكوٌوت الووطنً ٌقر العمٌل انه قرأ و استوعب الشروط واألحكام المتعلقة بالخدمة وأنه ملتزم بها
 رفض طلب اشترك العمٌل بالخدمة دون إبداء أٌة أسباب.

 

 

  ًال ٌعتبر بنوك ؽٌٌر أى من بٌاناته مثل رقم الهاتؾ المحمول. وكتابٌا فوراً فى حالة تٌجب على العمٌل إخطار بنك الكوٌت الوطن
 مسئوالً عن تأخر وصول الرسائل البنكٌة فى حالة عدم قٌام العمٌل بتزوٌد البنك بأحدث بٌاناته. الكوٌت الوطنً

 

  ى توم اإلطوالع التو)وفقواً لتعرٌفوة الخودمات المطبقوة و بنوك الكوٌوت الووطنًالتوى ٌحوددها و العمووالت تخضع الخدمة للمصروفات
تعدٌل المصروفات المستحقة على العمٌل للحصول علوى الخدموة . بوذلك  (، كما ٌحق للبنك فى أى وقت ودون سابق إخطارعلٌها

 ٌمنح العمٌل الصالحٌة للبنك بخصم المصروفات المستحقة من حسابه طرؾ البنك.
 

  ًمقدم خدمة التلٌفون المحمول، كما ال ٌضمن كفاءة الخدمة  العمٌل وؼٌر مسئول عن أٌة خالفات قد تنشأ بٌن بنك الكوٌت الوطن
 المقدمة عن طرٌق شبكة المحمول المشترك فٌها العمٌل.

 

 .فى حالة طلب العمٌل إلؽاء الخدمة ٌقوم بكتابة طلب بوقؾ الخدمة فى الفرع التابع له 
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 . القبول22

 

 وفهمت تماماً الشروط واألحكام المتضمنة فً نموذج طلب األعمال المصرفٌة بواسطة اإلنترنت.  اطلعت لقد 

 أوافق على االلتزام بالشروط واألحكام  المذكورة، 

 وأقر بأن هذه الشروط واألحكام ٌمكن أن تعدل من وقت آلخر من قبل البنك على النحو المبٌن فً هذه الوثٌقة. 

 تخضع لتعلٌمات البنك المركزى المصرى وأن الشروط واألحكام المذكورة أعاله تخضع لقوانٌن وأقر بأن هذه الخدمة 

 المطبقة فى جمهورٌة مصر العربٌة. 

 

 لقد اطلعت وفهمت تماماْ األحكام المتضمنة فً نموذج طلب الخدمات المصرفٌى اإللكترونٌة بواسطة اإلنترنت لألفراد.

 

 المتضمنة فً هذا النموذج باإلضافة إلى كٍل من األتً:كما أوافق على الشروط واألحكام 

 الشروط واألحكام العامة. -

 التعرفة والرسوم. -

 والمتاحة على الموقع اإللكترةنً للبنك.

 

واوافق على االتزام بهم، كما أنه اقر بأننً على دراٌة كاملة بتلك األحكام والشروط المشار إلٌها أعاله والتً ٌجوز تعدٌلها من قبل 

 لبنك من وقت الخر وفقاً لما ٌترائى للبنك، دون الرجوع على البنك باإلعتراض.ا

 


