
 
 
 
 
 

 

 "إلى" شروط وأحكام  

 شروط وأحكام الحساب 

 

 نطاق العمل  .1

تسري شروط وأحكام الحساب هذه على جميع الخدمات المصرفية للمؤسسة العربية  
)"إلى" و "نحن" و  المصرفية )ش. م. ب.( والتي تعمل من خالل فرع التجزئة الخاص بها 

"إلى"    النقال والتي يمكنك )"أنت"( استخدامها من خالل تطبيق الهاتف  "(إيانا "
 باإلضافة إلى الشروط واألحكام األخرى.الشروط تنطبق هذه و )"تطبيق إلى"(. 

 

 الخدمة  الهدف من  .2

يمكنك  و  ،الصادرة لكالمباشرة الهدف من الخدمة هو إدارة حسابك وبطاقات الخصم 
 ."إلى" الخاصة بك باستخدام تطبيق المباشر تشغيل وإدارة حساباتك وبطاقات الخصم 

الحسابات   -بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر   -حسابات "إلى" تتم إداراة 
سيتعين  وكحسابات ائتمانية. الودائع اآلجلة والحصالة وحسابات  بمختلف العمالت
تأخر استالم تفويضات   لمكشوف على الفور بسبب سحب على اعملية عليك تسوية أي 

مع  ة األجنبيالعمالت أو بسبب زيادة المبلغ بسبب تغيرات سعر صرف المباشر الخصم 
 . المعمول بها ةائدمعدالت الف الرسوم و

  



 
 
 
 
 

 

 فتح الحساب    .3

عاًما على األقل ولم تفتح حساًبا   18يمكنك فتح حساب معنا بشرط أن يكون عمرك 
إذا كنت قد أنهيت عالقتك مع "إلى" وترغب في بدء عالقة جديدة،  وفي "إلى".  بعد 

 . 456 123 17 973+الرقم  مركز اتصال العمالء لدينا على ب  يرجى االتصال 

من العمالت األجنبية المسموح بها باستخدام تطبيق "إلى".  أيب  اتيمكنك فتح حساب
في  و  التوقف عن تقديم حساب بأي عملة أجنبية. -وفًقا لتقديرنا الخاص  -يجوز لنا و

سنغلق  إننا مثل هذه الحالة إذا احتفظت برصيد في هذا الحساب بعد فترة اإلشعار ف
السائد  سعر الملة المحلية بتحويل الرصيد إلى حسابك الجاري بالعسنقوم بالحساب و

 الصرف.ألسعار 

 قد ال تتوفر جميع خدمات "إلى" في جميع الحسابات. 

 رصيد الحساب   .4

الرصيد الدائن المتاح في  قيمة  إلى حديمكنك إجراء المدفوعات والتحويالت فقط 
  واألجورالمعاملة  رسوم أيًضا قيمة المعاملة  ستتضمن في بعض الحاالت و ، حساباتك

المعامالت  سيتم رفض المستحقة على هذه المعاملة. وضريبة القيمة المضافة 
الرسوم لكل نوع من  توجد التي تتجاوز الرصيد المتوفر في الحساب. و بدأتهاقد  التي  

 ". واألجورفي "جدول الرسوم   المعامالت

  



 
 
 
 
 

 

 كشوفات الحساب   .5

إصدار  نقوم ال  قد ف ،ما لم نخطرك بذلكو ،بحساباتك كشفسنصدر في نهاية كل شهر 
 الشهرية باستخدام تطبيق "إلى".الحساب  كشوفاتيمكن تنزيل  ولمنتج معين.  كشف 

  بذلك الرجاء إخبارنا إذا كان لديك أي اعتراضات بشأن صحة أو اكتمال كشف الحساب، 
سنقوم بالتحقيق والسعي لحل المشكلة  و   الكشف،يوًما من تاريخ هذا  30في غضون  
 . بما يرضيك

 

 عدم نشاط الحساب  .6

"إلى" أو مصرف  بنك حددها يلفترة   في أي من حساباتكمعاملة  أي   هناك  يتملم إذا 
سيتم تصنيف حسابك بأنه "مجمد". إذا تم تجميد حساباتك، لن  البحرين المركزي ، 

عادة تنشيط  إلمن استخدام حساباتك، تطبيق "إلى" والبطاقات الخصم المباشر.  نتتمك
قد ُيطلب منك   .و(KYC) ""إلى"، يجب أن تفي بمتطلبات "اعرف عميلك بنك مع   حسابك 

 (KYC) تقديم تعريف إضافي و / أو جديد ومستندات أخرى ذات صلة بمعرفة عميلك 
 .حسابكإلعادة تنشيط 

الواردة  السماح بالتحويالت اإللكترونية واليدوية ب، فسنواصل تجميد حسابكتم  حتى إذا 
يحق لبنك  ف ، وال يوجد رصيد في الحساب "مجمد"إلى حسابك. مع ذلك، إذا كان حسابك  

إشعاًرا قبل إغالق   سيتم إرسال . الفترة المحددة من البنكإغالق حسابك في ب  "إلى"
 كتروني أو أي وسيلة اتصال أخرى.الحساب عن طريق البريد أو البريد اإلل

 



 
 
 
 
 

 

 السحب على المكشوف غير المصرح به   .7

  اسحب على المكشوف غير مصرح به  لقيام بعمليةيجب أال تستخدم تطبيق "إلى" ل
ووفًقا  ذلك. قوم ب من شأنها أن ت  طلباتقبول أي   يحق لنا أن نرفض ، حيثفي حسابك

لحسابك بما في ذلك ما  على المكشوف لتقديرنا المطلق، فقد نسمح بالسحب 
قوم  سنإننا إذا كان حسابك مكشوًفا، فو. واألجور الديون والرسوم  ترحيليتعلق بتأخير 

ما لم يتم إبرام عقد سحب على المكشوف  و. المبلغ المكشوفالفائدة على   ادستردبا
كما   المكشوفالمبلغ على  يتم تطبيق سعر الفائدة والرسومفإنه سمنفصل معنا، 

السحب على  على فائدة الوتمثل هو مذكور في "جدول الرسوم والخدمات". 
المستحقة على حسابك مديونية إلينا، وتكون مستحقة الدفع بشكل  المكشوف 

 . فوري حسب الطلب

 

 سعر الفائدة   .8

  على األرصدة الدائنة في الحسابات بناًء على  المعمول بهقد يختلف معدل الفائدة 
، مما يعني  لبعض العمالت سلبيأن يكون سعر الفائدة من الممكن وظروف السوق. 

 أنه يجوز لنا استرداد الفائدة على األرصدة الدائنة من الحسابات بهذه العمالت. 

.  يةممارسات السوقال قد تتجاوز من وقت آلخر والتي قد نقدم أسعار فائدة ترويجية و
الفائدة المطبق على األرصدة الدائنة من وقت  سعر الحق في تعديل ب نحن نحتفظ 

التاريخ  اعتباًرا من  -ما لم نصرح بغير ذلك  - سيتم تطبيق أسعار الفائدة المعدلة وآلخر. 
 على موقعنا.  المذكور في اإلشعار المنشور

 



 
 
 
 
 

 

 الخاصة بك المباشر  حظر حسابك وبطاقة الخصم   .9

بحدوث استخدام غير مصرح به لحسابك أو بطاقة الخصم  شك منطقي إذا كان لدينا 
حظر أو تقييد الوصول إلى الحساب أو بطاقة  ب سنقوم إننا الخاصة بك، فالمباشر 

الرسائل  عبر بهذا التغيير عبر البريد اإللكتروني أو وسنقوم بإبالغك    المباشر، الخصم
 موجودة.  ظرإذا لم تعد أسباب الح الحظر أو التقييد إزالة نقوم بالقصيرة. نحن س

 

 الخاصة بك المباشر  إدارة بطاقة الخصم    .10

الخاصة بك وإلغاء تجميدها باستخدام تطبيق  المباشر يمكنك تجميد بطاقة الخصم 
الخاصة بك على أنها ضائعة  المباشر يمكنك أيًضا اإلبالغ عن بطاقة الخصم   ، كما"إلى"

بشكل   ك ، والذي سينتج عنه إلغاء تنشيط بطاقت"باستخدام تطبيق "إلى  أو مسروقة 
يمكنك أيًضا االتصال بمركز  و بناء على طلبك.   سنرسل لك بطاقة خصم جديدةودائم. 

قم  المصادقة،  في   وعند النجاح ،456 123 17 973+الرقم  على  " إلى"اتصال عمالء 
 . من أحد موظفينا الخاصة بكالمباشر طلب حظر بطاقة الخصم ب

 

 بحساب "إلى" الخاص بك المباشر ربط بطاقة الخصم   .11

  ، والخاصة بك بالعملة المحلية بشكل افتراضي المباشر يتم إصدار بطاقة الخصم
على النحو المسموح به من   بحساب الخاصة بك المباشر يمكن ربط بطاقة الخصم 

بعدد من الحسابات  الخاصة بك المباشر يمكنك اختيار ربط بطاقة الخصم و. قبلنا
  ايمكنك أيًض كما .  من وقت آلخر على النحو المسموح به من ِقبلنا  بالعمالت األجنبية



 
 
 
 
 

 

ة بك وربط  الخاصالمباشر  م بإلغاء ربط حساب بالعملة األجنبية ببطاقة الخصم يا قال
 .وفًقا للحدود التي نضعها حساب عملة أجنبية جديد ببطاقة الخصم 

 

 استخدام بطاقة الخصم المباشر الخاصة بك  .12

أو تحويالت   نقدي بعمليات سحي مشتريات أو ألمن حسابك المباشر خصم قوم بالسن
.  ذلكالمرتبطة ب واألجورتتم من خالل ونتيجة الستخدام بطاقتك باإلضافة إلى الرسوم 

مسؤول مسؤولية كاملة عن جميع المعامالت التي يتم  دوًما أنت توافق على أنك  
و / أو  لوميتك  بطاقتك سواء تمت معالجة هذه المعامالت بمعمن خالل تنفيذها 

  ةوملزمنهائية   النا لهذه المعامالت على أنه يسجتأن بل  بتفويض منك أم ال. أنت تقب
 لجميع األغراض وتتنازل عن أي حق في الطعن أو االعتراض على صحة هذه السجالت. 

استخدام بطاقتك، فإنك تتعهد بتسوية الرصيد  سبب إذا كان حسابك مكشوًفا ب
طلبنا. كما أنك  وفق فور  على الو / أو فائدة   غرامةالمكشوف بما في ذلك أي 

من  خصم المكشوف عن طريق  تغطية أي رصيدبتفوضنا )دون أن نكون ملزمين بذلك(  
 . لديناأي من حساباتك 

 

 على حساب مرتبطالمباشر  المعامالت باستخدام بطاقة الخصم    .13

الخاصة بك مرتبطة بحساب عملة أجنبية وإذا كنت  المباشر إذا كانت بطاقة الخصم 
يجب أن  فإنه  ، تلكعملة الحساب  بتستخدم بطاقة الخصم الخاصة بك إلجراء معاملة  

في   الرصيدوإذا كان يكون لديك رصيد كاٍف في هذا الحساب لتغطية المعاملة. 



 
 
 
 
 

 

تم  سيفإنه الحساب المرتبط غير كاٍف لتغطية المعاملة باستخدام بطاقة الخصم، 
بعملة  مسجل حتى إذا كنت تحتفظ برصيد كاٍف في حساب آخر   رفض هذه المعاملة

بحساب بعملة    ةغير مرتبط الخاصة بكالمباشر إذا كانت بطاقة الخصم ومختلفة. 
معاملة بطاقة الخصم بهذه العملة إلى حسابك  قيمة سيتم خصم فإنه أجنبية،  

 .معاملةتغطية الرصيد كاٍف ل  هناك بشرط أن يكون المحلية العملة ب

لن يتم استخدام األرصدة الدائنة المحفوظة في الحسابات غير المرتبطة ببطاقة  
 لتغطية معامالت بطاقة الخصم. المباشر  الخصم 

 

 مدفوعات التحويل اإللكتروني لألموال  .14

سنقوم بتنفيذ  ، وتطبيق "إلى" خالل يمكنك بدء طلب تحويل األموال اإللكتروني من 
الدينار البحريني فقط، حتى لو كنت  لألموال بعملة  التحويل اإللكترونيمعامالت 

 تستخدم حساًبا بالعملة األجنبية لغرض الدفع.

الحساب  رقم مسؤولية التأكد من أن تقع على عاتقك قبل تأكيد المدفوعات، 
المرتبط بالحساب   النقال الخاص بالمستفيد أو رقم الهاتف "( IBAN)"  المصرفي الدولي

بشكل صحيح.  قد تم تقديمها خرى األتفاصيل الوالمصرفي للتحويالت داخل البحرين 
بسبب تقديم معلومات غير صحيحة أو غير كاملة أو    لن نكون مسؤولين عن أي خسارة

 خاطئة. 

(  IBANالمصرفي الدولي ) أنت تقر بأنه سيتم تقديم الرصيد على أساس رقم الحساب 
الخاص بالمستفيد، وال يجوز االعتماد   -حيثما ينطبق ذلك   -النقال فقط أو رقم الهاتف 

 . خاصة به  على اسم المستفيد أو أي تفاصيل أخرى



 
 
 
 
 

 

تفوضنا بخصم الرسوم  تقبل المسؤولية بأكملها و، فإنك تفويض المعاملةمن خالل 
 . من حسابك المطبقة على مثل هذه المعامالت( VATوضريبة القيمة المضافة )

عندما يتم وضع حدود للتحويالت الخارجية من قبل طرف خارجي، فإننا سنقوم بتنفيذ  
هذه الحدود ولن نتحمل المسؤولية عن فشل أي من معامالتك التي تتجاوز الحدود  

 المعمول بها 

  نتيجة أو فيما يتعلق أنت تدرك أننا لن نكون مسؤولين عن أي خسارة أو ضرر قد ينشأ 
التأخير في إرسال أو عدم تسليم تحويل إلكتروني أو أي خطأ أو حذف أو خطأ في  ب

أو في فك تشفير الرسالة ألي سبب من األسباب أو  المترتب عليه  اإلرسال أو التسليم
أو أي عمل خارج عن سيطرتنا  المقصودة بنك الوجهة ما يقوم به  سوء التفسير أو 

 ة. نطقيالم

 

 تحويل األموال  .15

يجب عليك التأكد من أن  و ، تطبيق "إلى"خالل يمكنك بدء طلب تحويل األموال من 
مثل رقم الحساب المصرفي   الفريدمرجع الحساب المصرفي  وال سيما   -المعلومات 

قد تم    - "( والعملةBICلبنك )"التعريفي لرمز ال"( أو رقم الحساب وIBANالدولي )" 
 . وصحيح بشكل كامل  هاميقدت

طلب تحويل األموال أيًضا موافقتك الصريحة على االسترداد  صريحك بيتضمن ت
 .التحويلنقل وتخزين بياناتك الشخصية الضرورية لتنفيذ طلب و والمعالجة

 



 
 
 
 
 

 

قد ال نتمكن من معالجة المعامالت التي تنطوي على عمالت أجنبية إذا تم استالمها  
سنقوم  وفي البحرين.  مصرفي ن يوم عمل أو إذا لم يك العملساعات من قبلنا بعد 

في مثل  سنطبق و. التالي يوم العملفي  بمعالجة مثل هذه الطلبات المصرفية  
مختلًفا   الذي قد يكونوفي وقت المعالجة   المعمول بهسعر الصرف هذه الحاالت 

 عن السعر المشار إليه سابًقا.

، فلن نتمكن من  "إلى"باستخدام تطبيق من خاللك نظًرا ألن طلبات تحويل األموال تبدأ 
  يمكنك طلب إلغاء طلب التحويل أو الدفع قبل تنفيذه.وتعديل الطلب.  قبول طلب

 .التي يمكن بذلها أقصى الجهودمن منطلق  سننظر في هذه الطلبات فقط 

رسوم البنك المراسل( والتي قد ال تكون  قد تتضمن التحويالت الدولية رسوًما إضافية )
معروفة والتي ُتسترد في وقت التحويل. وفي مثل هذه الحاالت، فإننا سنقوم  

باسترداد هذه الرسوم عن طريق الخصم المباشر من أي من حساباتك معنا، حتى لو  
أدى ذلك إلى سحب على المكشوف في هذا الحساب، وذلك بمجرد وعندما نتلقى  

  -إن وجدت  --مصروفات. و مثل عمليات السحب على المكشوف هذه  إشعاًرا بال
مطبقة على السحب على المكشوف غير المصرح به كما هو   وفوئًداستحمل رسوًما 

 مذكور في جدول الرسوم.

 

   االستجابة السريع  المدفوعات عبر رمز  .16

إذا كنت تستخدم خدمات الدفع للتاجر الخاصة بنا عن طريق مسح رمز االستجابة  
)بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر المدفوعات غير   أخرى تكنولوجيا أو  السريع

، وما إذا تم التأكيد باستخدام  BeneftPayأو   Apple Payالتالمسية أو المدفوعات عبر  



 
 
 
 
 

 

يتم  ، فسللبطاقة أو تقنية التعرف على الوجه أو غير ذلك(رقم التعريف الشخصي 
. بعض العروض الترويجية  الخاص بكحساب "إلى" من   هذه المدفوعاتخصم قيمة 

من  وتنظيمها يمكن إدارتها   أخرىترويجية للتاجر أو االسترداد النقدي أو أي عروض  
 قبل طرف ثالث. 

 

 الحق في الحجز والمقاصة  .17

لدينا الحق في الحجز والمقاصة على جميع األصول والممتلكات مهما كانت  
أو غير   ،ةنفيس، أو سندات، أو معادن  حصصطبيعتها )سواء كانت نقدية، أو أسهم، أو 

قيمة  ظ بنفس  ا حتفالتي سيتم اال باسمك، ولدينا أو المحتفظ بها لدينا ذلك( المودعة 
أو   المبلغ األساسيواء عن طريق الضمان لدفع أي مديونية مستحقة عليك )س

هذه    توسواء كان  ،أو غير ذلك من أي نوع األجور الفائدة أو الرسوم أو العمولة أو 
آخر  أمر نا ولن يتأثر ذلك بأي حقب اإلخالل أو غير ذلك( دون متذبذًبا المديونية رصيًدا 

 .اتن الذي نحتفظ به لمثل هذه المديوني ام متعلق بالض

 

 ثالث استخدام طرف   .18

سوف تنطبق هذه المصطلحات إذا استخدمت طرف ثالث. وبناء على موافقتكم،  
سوف نمنح الطرف الثالث المزود إمكانية الوصول إلى حسابكم والمعلومات ذات  

الصلة، وسوف تتمكن من دفع نفس المدفوعات من خالل الطرف الثالث التي  
تطبيق "إلى". وقد يتضمن  ستتمكن من القيام بها إذا كنت تتعامل معنا باستخدام 

 .ذلك بعض المعلومات الشخصية الحساسة، مثل إسم المستفيد وتفاصيله



 
 
 
 
 

 

يجب عليك التحقق من المعلومات التي يجب على الطرف الثالث إعطائك إياها وإثبات  
أنه مخول. إذا أعطيت تفاصيل أمنك لطرف ثالث غير مصرح به، سنفترض أنك أنت من  

معلومات حول حساباتك وستكون مسؤواًل وحدك عن أي  تخّولنا منح الوصول إلى 
 مدفوعات أو معامالت أخرى يتم إجراؤها نتيجة لذلك. 
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وإنهاء  الخاصة بك يمكنك إخطار "إلى" في أي وقت بنيتك في إغالق حسابات "إلى" 
يجب إغالق الحسابات  واستخدام جميع بطاقات "إلى" عن طريق إرسال إخطار كتابي. 

السداد الكامل لجميع الرسوم وااللتزامات األخرى المستحقة بموجب   تلقي بعد 
الخاص بك قبل السداد بالكامل  "إلى" إذا تم إغالق حساب  والحساب والمتعلقة به. 

لدفع  ل امستحًق سيصبح بالكامل   يقبرصيد المتالإن جمالي المبالغ المستحقة، ف إل
  المطالبة بالدفع الفوري له وفًقا لتقديرها بنك "إلى" ، ويحق لمن خاللكعلى الفور 

 . الخاص
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