
 
 

 Apple Pay خدمة استخدام واحكام شروط
 

 حكمتی الذي) الجزیرة بنك أو نحن،(  .BAJ او الجزیرة بنك وبین بینك اتفاق ھي) والشروط البنود (واألحكام الشروط ھذه
 الجاري بالحساب والمرتبطة بك الخاص مدى بطاقات وا االئتمانیة سواء الجزیرة بنك من بطاقاتك استخدامو وصولك في
 وظائف جمیع تتضمن أن یجبApple Pay  خالل من الدفع خدمة احكام وان Apple Pay  خدمة في لآب شركة خالل من

 البطاقات نحدد وسوف .المؤرخة للعملیات وعرض البطاقة تسجیل وخدمة ،Apple Pay التجاریة للعالمة الدفع خدمات
 دون خدمةال في بطاقة اي تسجیل رفض في بالحق نحتفظ اننا كما. Apple Pay خدمة خالل من لالستخدام ؤھلةالم

 .Apple Pay خدمة في بطاقتك تسجیل تقرر أن قبل واألحكام الشروط ھذه مراجعة یرجىو  .االسباب ذكرل الحاجة

 خالل من البطاقة استخدام على توافق فإنك  Apple Pay للدفع أبل  خدمة في بطاقتك استخدام أو التسجیل خالل من
 أو ، بطاقتك تسجل ال أن یجب واألحكام، الشروط ھذه على توافق ال كنت إذا . واألحكام الشروط لھذه وفقا أبل شركة

 تقدیرك حسب ھو  Apple Pay دفعلل أبل  لخدمة كاستخدام ان كما  .أبل  لشركة الدفع خدمات خالل من تستخدمھا
 یخضع كما . بك ةالخاص تكبطاقا من أي مع   Apple Payلدفعل أبل خدمات الستخدام مضطرا لست و أنت وموافقتك
  خدمة استخدامك

 الحساب استخدام في  وبیننا بینك المطبقة والشروط حكاملأل بك  الخاصة بطاقةال من والخدمات السلع لشراء لدفعل بلأ
 :ذلك في بما معنا، بطاقتك الستخدام بھا المعمول شروطوال البطاقة في یرتبط الذي

 .الجزیرة بنك من والخدمات بطاقاتال على لحصولا شروط )1
  .الجاري الحساب من مدى وبطاقة الجزیرة بنك من االئتمان بطاقة اتفاقیة )2
 وباإلحالة ،) الصلة ذات الشروط( الشخصیة البیانات  خصوصیة في المتعلقة و للبنك العامة السیاسة )3

 Apple للدفع أبل شركة خدمةل  استخدامك أن أیضا تقر فانك واألحكام الشروط ھذه من كجزء إلیھا
Pay  لن والتي  لھا التابعة الشركات أو / و آبل شركة قبل من علیھا المنصوص للشروط یخضع 
 .واألحكام الشروط ھذه تجاوز أو تتغیر

 
 
 

 األھلیة
 

Apple Pay   الھاتف ذلك في بما متوافقةال أبل اجھزة مع والخدمات السلع شراء ألغراض البطاقات لحاملي متاحة 
 :التالیة للتكنولوجیا Apple Watch أو بوك ماك مثل حملھا او ارتداؤھا مكنی التي ھزةواالج اللوحي، والجھاز

 .التجار مكینلت أثیر خدمة المملكة في والمسماة (NFC) القریب المجال اتصاالت (1) 
 أشكال من كشكل Apple Pay یقبلون الذین للتجار الموقع خالل من أو التطبیق في سواء اإلنترنت خالل من الدفع (2) 
  .الدفع

 
Apple Pay في بطاقة إلضافة .المشتریات في تكبطاقا واستخدام دخوللل المؤھل زكجھا استخدام لك تتیح Apple 

Pay، خالل من طاقةالب تسجیل علیك یجب Apple Pay  یدویا طاقةالب تفاصیل إدخال أو طاقةالب مسح طریق عن إما 
 كلمة تقدیم ذلك في بما ،Apple Pay في بطاقتك إضافة قبل صادقةللم إضافیة خطوات التخاذ حاجة ھناك تكون قدو

 ادقةكمص لدینا المسجل الجوال رقم على SMS عبر قبلنا من لك إرسالھا سیتم والتي واحدة لمرة الصحیحة المرور
 .إضافیة

 إذا أو المصادقة، عملیة في فشلت اذا الخدمة ھذه على للحصول مؤھلة لیست تكبطاق كانت إذا تسجیلك رفض سیتمو
 . قانونیة أو سلیمة  غیر طریقةب عملیة أجریت أو جید وضع في لیس البطاقة مع المرتبط سابالح أو طاقةالب حالة كانت
 نستطیع ال والتي آلخر وقت من واحد جھاز في  تخزینھا یمكنك التي البطاقات عدد من تحد قد Apple Pay ان كما

 یمكن والتي  نفسھا البطاقة استخدام خاللھا من یمكن التي المؤھلة األجھزة عدد من الحد لنا جوزوی . علیھا السیطرة
 التسجیل عملیة في االساسیة البطاقة عن منفصلة االضافیة البطاقات ان اال نشیر أن ویجب آلخر، وقت من نھایزتخ



 
 

 البطاقات لھذه االساسیة البطاقة عن منفصلة ھي  والمصادقة التسجیل عملیة ان حیث ،Apple Pay خالل من والمصادقة
 .Apple Pay خدمة في لتسجیلا  في االضافیة طاقاتالب حاملي رغبی عندما  ساریة تعتبر حیث

 االساسي بطاقتك رقم عن یختلف فرید رقمي معرف تخصیص سیتم فانھ ، Apple Payخالل من بطاقة اي بإضافة 
 Apple خدمة بھا تعمل التي الطریقة إلى ذلك ویرجع  Apple Pay خالل من المستردة المبالغ وتلقي الشراء لغرض

Pay،  ً  یؤثر لن  ذلك فان بطاقتك استبدال أو  انتھائھا عند بك الخاصة  مدى بطاقة او االئتمان بطاقة تجدید عند وایضا
 بتنشیط قمت قد كنت إذا ،Apple Pay خدمة خالل من آبل شركة في المسجلة االئتمان بطاقة لنفس استخدامك على

 .المستبلة او المجددة بطاقتك االئتمان بطاقة
 
 
 
 

 Apple Pay بواسطة الجزیرة بنك من بطاقتك استخدام
 

 یرجى .الصلة ذات بنودلل تخضع مدى بطاقة أو االئتمان بطاقة باستخدامApple Pay ع م بھا تقوم التي شتریاتالم
 یجب كما  .بك الخاصة الشراء عند والمسؤولیات الحقوق حول ھامة معلومات على للحصول الصلة ذات شروطال مراجعة

 بما فكھ او تعدیلھ یتم ال الجھاز أن ضمان ذلك في بما آمنة بطریقة بالخدمة للتسجیل مؤھال كان اذا جھازك تسجیل یتم أن
 التعریف رقم أو المرور رمز انشاء من والتأكد أبل المصنعة الشركة قبل من االخرى األجھزة أو البرامج مع یتعارض

 من الشراء عملیات لتنفیذ بك الخاصة البطاقات استخدام و إلى للوصول المؤھل جھازك الستخدام لك للسماح الشخصي
 غیرك آخر شخص أي إلى الشخصي التعریف رقم أو المرور رمز عن الكشف یتم ال  ان یجب كما ، Apple Pay خالل
 أو فقدان  او بالجھاز تعدیل او تزویز أي ومنع ومحتواه الجھاز لحفظ الالزمة الخطوات جمیع اتخاذ ویجب  شخصیا انت

 للتعرف البیولوجیة التحقق طرق تستخدم أن یمكن كما . Apple Pay في مسجلة بطاقة أي أو بك خاص جھاز سرقة
 القیاسات حفظ عدم جبی كما بك،  ةالخاص  بطاقاتك واستخدام للدخول كجھاز إلى الوصول حق لمنح استخدامھا أو علیك

 القیاسات حفظ مت حال في اما  .جھازك على) البیولوجیة المعلومات(  األصابع بصمات مثل ثالث طرف قبل من الحیویة
 یمكن الحیویة التفاصیل ھذه مثل فان المستقبل، في أو اآلن سواء ،المؤھل جھازك على ثالث طرف قبل من  الحیویة

 ھذا أن على وتوافق تقر  فإنك بك،  ةالخاص  بطاقاتك واستخدام دخوللل كجھاز إلى الوصول حق لمنح استخدامھا
 من  Apple Pay مع الشراء عملیات وتنفیذ بك  الخاصة  بطاقاتك واستخدام الوصول على قادر  یكون سوف الشخص

 فقط انت تكون أن یجب والتي بك،  الخاصة  بطاقاتك الصلة ذات المعامالت فرض وسیتم بك،  الخاصة  بطاقاتك خالل
 المرور رمز أو الشخصي التعریف رقم أو الھویة مثل البیومتریة لتحققا بطرق بالتسجیل قمت إذا اما  عنھا مسئول

 وبناء .منھا والتحقق تھامطابق سیتم فانھ المعلومات وتخزین وجمع ،Apple Pay ىعل ھازللج المرور مزبر  المعروفة
 االجھزة وسالمة واألمن التحقق طریقة یخص فیما جھازك على تحكم او سیطرة أي لدینا لیس بأنھ تقر فإنك ذلك، على

 أي استخدام أذن وال Apple Pay تستخدمھا التي والمعامالت العملیات عن لیینمسؤو كونن أن یمكن وال بك الخاصة
 التحقق طریقة كانت إذا ما تقییم علیك یجب لذلك  .المرور رمز أو الشخصي التعریف رقم أو البیومتریة المعلومات من
 قرارك في ھوApple Pay  لخدمة استخدامك ان كما  .لدیك مقبولة غیر االستخدام ھذا لمث في المرتبطة لمخاطرا  من
 تسجیل عند توافق فإنك ذلك، على وبناء . Apple Pay خدمة في الجزیرة بنك بطاقات الستخدام مضطرا ستول فقط انت

ً  سیعتبر  Apple Pay على بك  الخاصة  بطاقاتك واستخدام  أو  المؤھل جھازك فقدان حالة يوف  . الستخدامھا منك اذنا
 مااستخد أو استخدامھا أو للجھاز المرور رمز من غیرھا أو الشخصي التعریف رقم أو البیومتریة المعلومات فان سرقتھ،
 كنا وإذا الفور، على الجزیرة بنك في تخطرنا أن یجب فانھمنك، إذن دون  Apple Pay خالل من  لك الخاصة  بطاقاتك
 على قانك الجزیرة بنك یطلبھا قد أخرى معلومات أي أو / و الشرطة تقریر أو / و نحدده قانوني صریحبت زویدنالت بحاجة

 فان سبق، ما غمورApple Pay  في لبطاقتك بھ مصرح غیر استخدام جمیع عن مسؤوال  كنت اذا بھا لتزویدنا استعداد
 :  تقر فانك  ;بطاقتك على بھا مصرح غیر العملیات لجمیع المسؤولیة

 و فورا بھا المصرح غیر العملیات عن ابالغنا ذلك في بما واألحكام الشروط لھذه بالكامل امتثلت قد أنك )1
 .السالمة احتیاطات على ذلك قتصری ال

  .والمعلومات التحقیقات في المساعدة یمكنك )2
 اإلھمال أو / و متعمد تصرف سوء بسبب لیست بھا المصرح غیر العملیات ھذه مثل أن راضون نحن )3

 استخدامب   Apple Pay في  المعروضة  العملیة تاریخ بأن وتقر توافق انك كما .االحتیال حال في الجسیم
 بك الخاصة االجھزة خالل من العملیات باستخدام بك الخاصة العملیات تفویض لدینا فقط یمثل البطاقة
 العمالت وصرف والتسویة، المقاصة الحصر ال المثال سبیل ذلك في بما ، آخر نشاط أي یعكس وال المؤھلة



 
 

 من وغیرھا والعملة، الشراء، مبلغ فان لذلك، فقاوو  .المدفوعة المبالغ رد أو والمطالبات األجنبیة،
 تم التي العملیة مبلغ مع تطابقی ال قد البطاقة استخدامب  Apple Pay في العملیة تاریخ عن التفاصیل
 بطاقتك عملیات بین تعارض أي ھناك كان ذاا  .البطاقة حساب كشف في او ،النھایة في قبلنا من تسویتھا

 .بذلك تقر فانك قبلنا من العملیات حساب كشف وبین ، Apple Pay في المعروضة
 والرسوم المطبقة الفائدة ان كما .Apple Pay  خالل من البطاقة استخدام على رسوم فرضی ال حالیا الجزیرة بنك ان كما

 ذات الجزیرة بنك من  البطاقة  التفاقیة وفقا الخصم بطاقة أو بك الخاصة االئتمان  بطاقة على تنطبق التي والتكالیف
 .Apple Pay في المسجلة للبطاقات كانت كما احتسابھا سنواصل  الصلة

 واستخدام تستخدمھا التي االنترنت شبكة على استخدام رسوم فرضی قد  بجھازك الخاص االتصاالت خدمة مزود فان اایض
 رسوم  علیك یفرض قد كما ، Apple Payفي  بك  الخاصة  بطاقاتك خالل من المالیة العملیات تنفیذ او للتسجیل البیانات
 ھذه مثل عن المسؤولة وحدھا ابل شركة تكون أن یجب كما بك الخاص لالستخدام األخرى الرسوم أو النصیة الرسائل
  تلقائیا  اإلخطارات إرسال أن على وتوافق تقر فإنك ، Apple Pay في البطاقة الستخدام كشرط  فانھ ایضا. العملیات

 رقم من ولكن الجھاز فسن من تكون ال أو تكون قد التي المؤھل  جھازك إلى صیةالن سائلالر أو الصادرة لمكالماتوا
 على قدرتك إلغاء أو علیقبت  نقوم سوف فاننا الموافقة، ھذه بسحب قمت ذاا اما .  بھا عالقة لنا لیس المحمول ھاتفك

 عن ذلك في بما للمنتج، القانونیة  األجھزة أو البرامج مع یتعارض تعدیل اي ان كما Apple Pay في البطاقة استخدام
  .المؤھلة ألجھزةا من لیست) االمان كسر باسم إلیھا ویشار( ،البرامج ضوابط أو األجھزة تعطیل

 لھذه انتھاكا شكلو صراحة یحظر Apple Pay اتصال في البطاقة الستخدام كجھاز تعدیل أن على وتوافق تقر إنك كما
 تعلیق في الحق دینال ان كما  .آبل شركة خالل من الدفع لبطاقات الوصول لمنع لنا بالنسبة أساس وھو واألحكام، الشروط

  بذلك للقیام عذر أو مسبق إشعار أي دون وقت أي في Apple Pay مع اتصال في البطاقة استخدام على قدرتك إلغاء أو
 نحدده الذي النحو على  Apple Pay خالل من بطاقتك على تتم عملیة او مبلغ أي على قیود فرض في الحق لدینا ان كما
 .لك
 
 
 
 

 البیانات تبادل تصریح
 

  بأن تقر أنت
 والوكالء الباطن من المشغلین وكذلك ، Apple Pay في اقاتالبط تدعم التي للدفع التكنولوجیا توفر أبل، )1

 و لھا، التابعة والشركات
 والشبكات العالمیة ماستركارد المثال، سبیل على بطاقتك على شعارھا والموجود المطبقة دفعال اتشبك )2

  السعودیة مدى شبكة و األمریكیة المتحدة الوالیات في لھا التابعة شركةال فیزا أو مایسترو، مثل لھا التابعة
 الوصول لدیك سیكون ) ھذه الدفع شبكات لھا التابعة والشركات والوكالء الباطن من المشغلین عن فضال(

 و في آبل شركة خالل من بك الخاصة الدفع بطاقات استخدام طریق عن العملیات من معینة تفاصیل إلى
  ألغراض أو /

  فیھا؛ االتفاقیة ھذه بموجب التزاماتھا أداء (1) 
  الصلة؛ ذات العملیات بیانات توفیر (2) 
  الغش؛ ومعالجة كشف (3) 
  .بھا المعمول واللوائح للقوانین االمتثال  (4)
 . المنظمین قبل من أو المحكمة قبل من المقدمة االستفسارات على الرد (5) 
 و .Apple Pay استخدام تشجیع أو / و المنتج، تعزیز یجعل مما ،الجھاز إدارة (6) 
 أي عن والكشف وتخزین استخدام بأن تقر أنت .الفني األداء تقاریر أو / و التجاریة األعمال إنشاء (7) 

 التي األخرى الثالثة األطراف أو طاقتك،لب فعالد وشبكة آبل، لشركة مباشرة تقدمھا شخصیة معلومات
 .الطرف ھذا من الخصوصیة لسیاسة تخضع سوف Apple Pay تدعم

 
 
 
 



 
 

 الذمة وابراء التجار مع العالقات
 

 الدفع إتمام حالة في مجانا الشحن المثال سبیل على أخرى منافع أو والحسومات الخصومات بعض لك  وایقدم قد التجار
 تكون أن ویمكن الصلة، ذات التاجر وبین بینك معینة وظروف لشروط تخضع روضالع ھذه .Apple Pay خالل من

 بینك تفاعل أي نتیجة ضرر أو خسارة أي عن مسئولین لسنا ونحن .لك إنذار سابق دون وقت أي في للتغییر عرضة
 المسائل، جمیع الصلة، ذات والشروط التطبیق الواجب القانون أحكام مراعاة مع .روضالع بھذه یتعلق فیما التاجر وبین

 التجار ضمنن ال بأننا تقر انك كما التجار وبین بینك فقط ھي والضمانات، والعودة، والخدمات، البضائع تسلیم ذلك في بما
 .تقدمھا التي روضالع أو  Apple Pay من الدفع خالل من

 
 

 واألحكام لشروطل Apple Pay في المشاركة التغیرات
 

  لنا یجوز وقت أي في بھا، المعمول واللوائح القوانین مراعاة مع
  ،Apple Pay في المعرفة للبطاقات استخدامك إنھاء )1
 ،Apple Pay مع البطاقات باستخدام السعودي باللایر مبالغ اي أو الدوالرب المعامالت تعلیق أو تعدیل )2
 أو / و ، Apple Pay مع لالستخدام طاقةالب أھلیة تغییر )3
 یسمح لن الصلة، ذات للشروط وفقا بطاقتك أوقفت أو ألغیت قد نتاك وإذا .طاقةللب المصادقة عملیة تغییر )4

 تزال ال قد كنت ولو حتى الحال ھو ھذا أن مالحظة یرجى .بك الخاص كجھاز خالل من استخدامھاب لك
 في واألحكام الشروط ھذه بتعدیل نقوم قد ونحن .بك الخاص الجھاز في البطاقة على للحصول رمزا ترى
 لبنك الموقع زیارة علیك ینبغي وبالتالي ، لك مسبق إشعار تقدیم دون ،وقت اي

 .آلخر وقت من الحالیة واألحكام الشروط مراجعةل www.baj.com.sa الجزیرة
 
 
 
 

 ومسئولیتك الحمایة
 

 الخاص الحساب على التعاملب الشخص ھذال االذن یتم آخر، شخص أي مع بك الخاصة األجھزة مرور رمز تشارك كنت إذا
  بجھازك الخاص المرور رمز باستخدام الشخص ھذا بھا یقوم عملیة أي أن یعني وھذا Apple Pay باستخدام بك

 تحت بھا مصرحال غیرو ؤھلةالم غیر المعاملة ھذه مثل عن ومسؤولة كاملة مسؤولیة مسؤوال انك كما ،منك اذنا سیعتبر
 :یلي ما ضمان عن مسؤول فأنت ،Apple Pay في بطاقتك بتسجیل قمت إذا .الصلة ذات  روطالش

  .قبلك من فقط اال مھاستخدت وال شخص، أي مع Apple Pay محفظة بیانات  تتشارك ال انك )1
 آمنة تبقي أن شأنھا من التي الطریقة نفسبن لالستخدام المؤھلة ألجھزةل المرور رمز تبقي أن علیك )2

 :ذلك في بما آمنة، للبطاقة السر كلمةل
 .شخص أي مع تتشاركھا ال .ا

 لحمایة معقول  جھد بذل یتم لم ما للسرقة عرضة شيء أي أو الوصل وسھل ممیزا رقما لجھازك الدخوا رقمیحمل ال .ب
 .الجھاز أمن

 .اسمك من علیھ التعرف یسھل جزءأو میالدك تاریخ مثل ، تخمینھ یمكن التي المرور رمز اختیار عدم .ج
 .بك الخاصة  ألجھزةل المرور رمز تفشي ال .د
 

 غیر یكون عندما أو االستعمال قید ونیك ال عندما الجھاز تأمین طریق عن جھازك على الحفاظ یجب )3
 .للفیروسات المضادة البرمجیات تثبیت طریق وعنا مراقب

 .جھازال من التخلص قبل جھازك أو Apple Pay في محفظتك نم بطاقات أي إزالة )4
 

http://www.baj.com.sa/


 
 

 استخدام وقف یمكن الو االئتمان لبطاقات االساسیة لبطاقةل Apple Pay في  البطاقة تعلیق أو حذف یمكنك وقت، أي في
  966920006666+المصرفي الھاتف برقم لاالتصا طریق عن Apple Pay في مدى بطاقة أو االضافیة االئتمان بطاقة
 :التالیة الحاالت في اعةالس مدار على

 
 .سرقتھ أو جھازك فقدان )1
 االستخدام تم /و Apple Pay  في بك  الخاصة طاقةالب أو / و إذنك دون المحمول الھاتف خدمة قطع )2

 .الوصول أو بھ المصرح غیر
 شخصا أن أو  Apple Pay او بك الخاصة ألجھزةبا یتعلق فیما أمني اختراق وجود في تشك كنت اذا )3

 .بك الخاصة جھزةلأل المرور رمز استخدم مصرح غیر
 
 
 
 

 الفكریة الملكیة
 

 التجاریة والعالمات المؤلف وحقوق التجاریة واألسرار االختراع براءات جمیع ذلك في بما الفكریة الملكیة حقوق جمیع
 والرسومات، النص، ذلك في بما) األجر مدفوعة أبل في ("الفكریة الملكیة حقوق" إجماال،) المعنویة والحقوق

 قبل من مملوكة وإما (والشعارات التجاریة والعالمات والصوت، والفیدیو، الصور، من وغیرھا والصور، والبرمجیات،
 بأي یتعلق فیما حقوق أي یمنحك واألحكام الشروط ھذه في شيء ال .ثالثة أطراف أو لنا المرخصین لنا، آبل، شركة

 حقوق أیة على یحصلون ال بأنك وتقر ثالثة، أطراف أو لنا المرخصین لنا، آبل، شركة قبل من المملوكة الفكریة الملكیة
 .األجر أبل مع اتصال في بطاقتك استخدام أو بك، الخاص بطاقة بإضافة ملكیة

 
 
 
 

  المسؤولیة إخالء
 

 استخدامك آلخر، وقت من أن على وتوافق تقر فإنك الحزیرة بنك من ضمان ودون آبل، شركة قبل من Apple Pay تقدم
 السیطرة یمكننا ال ألسباب الوقت من معروفة غیر لفترة عطلیت أو وقفیت او یتأخر قد Apple Pay مع اتصال في لبطاقتك

 Apple خالل من بطاقتك استخدام عن تنشأ مطالبة أي عن مسؤوال یكون سوف لنا التابعة الشركات وال نحن ال .علیھا
Pay وشروط بنود في طرفا لسنا بأننا تقر أنت .مماثل فشل أو تعطیل انقطاع، التأخیر، ھذا بسبب Apple Pay بینك 
 عن مسؤولین لسناو للخدمة ضمانات أي نقدم الو Apple Pay عن مسؤولین لسناو نملك ال اننا كما أبل شركة وبین
 أضرار أو التزامات أو خسائر أو مطالبات أي عن مسؤلیین ولسنا آبل لشركة الدعم خدمات من غیرھا أو والصیانة األداء

 مطالبات عن نتجت مسؤولیة أي حصر، دون ذلك، في بما ،  Apple Pay بخدمة یتعلق فیما أخرى مصاریف أو تكالیف أو
 الناشئة المطالبات في بھ، معمول تنظیمي أو قانوني مطلب أي مع تتوافق  ال Apple Pay    أن ویدعي ، ثالث طرف  اي
  . الفكریة الملكیة حقوق بانتھاك یتعلق فیما المماثلة تشریعاتال أو المستھلك حمایة إطار في

 تكون أن یجب الفكریة، الملكیة بحقوق المتعلقة تلك فیھا بما ،Apple Pay استخدام في تتعلق شكاوى أو استفسارات يا
 المؤھل الجھاز تشغیل أو أداء بخصوص نوع أي من ضمان أو تمثیل أي تقدیم في ننصح ال نحن .آبل لشركة موجھة
  المرتبطة والتكالیف واألداء شغیلبالت المتعلقة القضایا لجمیع المؤھل ھازالج اختیار عن سؤولالم أنت انك كما بك الخاص

 .الجھاز ھذا في
 
 
 
 

 المسؤولیة تحدید



 
 
 

 لموردین،وا ،لنا التابعین والمشغلین نحن ،األحوال من حال أي فيو بھ، المعمول القانون بھ یسمح الذي األقصى الحد إلى
 أو مباشرة أضرار أي عن مسؤولة اي علینا لیس) نوالعاملی والوكالء لھا التابعة الشركات أو( المرخصة الشركاتأو

 خسارة عن اجمةالن ضراراأل ذلك في بما ،الملموسة األضرار أو ، تبعیة أو خاصة أو عرضیة أو تأدیبیة أو مباشرة غیر
 على القدرة عدم وایضا ستعمال،اال عن تنتج ملموسة خسائر أي أو لبیانات،ل االستخدام أو الحسنة السمعة أو األرباح

 التابعین والمشغلین اننا كماApple Pay  خدمة في للبطاقة استخدامك ذلك في بما ،APPLE PAY توفر عدم أو استخدام،
 أي عن مسؤولیة أي نتحمل ال )فیھا والعاملین والوكالء لھا التابعة والشركات  (المرخصة والجھات والموردین بنا

  .المحتوى دقة عدم أو ،أخطاء )1
 APPLE استخدام أو إلى الوصول عن ناتجة نوع أي من الممتلكات، في أضرار أو الشخصیة اإلصابة )2

PAY، في تسجیلھا في للبطاقة استخدامك ذلك في بما Apple Pay 
 Apple Pay والى من الخدمة توقف أو انقطاع أي )3
 .ثالث طرف أي قبل من PAY APPLE خالل من أو إلى ینتقل أن یمكن فیروسات أو أخطاء أي )4
 نشره، تم محتوى أي استخدام نتیجة تكبدھا ضرر أو خسارة أیة أو محتوى أي في حذف أو أخطاء أي )5

  .APPLE PAY خالل من إتاحتھا او ذلك غیر أو ،االلكتروني البرید عبر
 .ثالث طرف أي من قانوني غیر سلوك أو ساءة،واإل شھیراالت أو المستخدم محتوى تسریب )6

 
 
 
 

 التعویض
 

 وضد من ضارة غیر (والممثلین لھا التابعة والشركات والوكالء والمدیرین وموظفینا،) لنا وعقد والدفاع، تعوض، سوف
 في بما) والنفقات والفوائد والغرامات الضرائب وتقییم واألحكام، واألضرار، والخسائر والتكالیف المطالبات وجمیع أي
 وضعت أخرى إجراءات أو والتحقیق، والتحقیق المراجعة العمل، مطالبة، أي عن الناشئة (الرسوم المعقولة المحاماة ذلك
 :تتصل أو عن ینشأ كیان أو شخص قبل من

 الشروط ھذه في علیھا المنصوص االلتزامات أو والضمانات، التعھدات لدیك المزعوم أو فعلي خرق أي )1
 .لسیاساتنا انتھاك أي ذلك في بما واألحكام،

  الغش؛ أو متعمد تصرف سوء ذلك في بما الدفع، أبل من الئق غیر أو مشروع غیر استخدامك  )2
 أو الدعایة وحقوق الخصوصیة من حق أي الحصر ال المثال سبیل ذلك في بما ثالث، طرف حق أي خرقك )3

 .الفكریة الملكیة حقوق
 .آخر بلد أي أو تنظیم أو قاعدة أو قانون ألي خرقك )4
 من غیرھا أو بك الخاصة األجھزة المرور رمز مع آخر طرف أي طریق عن الدفع أبل استخدام أو وصول أي )5

 و المناسبة، الحمایة رمز
 نفسھ والشيء الدفع، Apple أو البطاقة على تأثیر لھ الذي الرسمي التوجیھ أو الئحة أو قانون في تغییر أي )6

 .الطلب حسب لك تدفعھا أن یجب أو / و لبطاقتك خصم یتم أن یمكن
 
 
 
 

 البطاقة وتمثیل استخدام ضمان
 

  :یلي ما لنا وتضمن تقر أنت
 Apple للدفع أبل خدمة في الجزیرة بنك من بك الحاصة البطاقة تسجیل خالل  بإدخالھ قمت الذي االسم )1

Pay اسمك ھو.  
 بك الخاصة االئتمان بطاقة ھي أو ھو  Apple Pay لدفعل أبل  خدمة إلى ضیفھات التي طاقاتالب جمیع )2

 .االساسیة مدى بطاقة او بھا الملحقة االظافیة والبطاقات



 
 

 مطبقة ضریبیة أنظمة أو قوانین أیة ذلك في بما بھا، المعمول واللوائح والقواعد القوانین لجمیع االمتثال )3
  الجزیرة بنك من الخاصة بطاقاتك من أي باستخدام بدأتھا التي المعامالت جمیع على أو أنت علیك سواء

 .Apple Pay للدفع أبل خدمة إلى  والمضافة
 .تستخدمھ الذي الھاتف رقم على قبلنا من النصیة والرسائل والمكالمات اإلشعارات ستالمبا لنا تأذن أن  )4
 تتداخل قانونیة غیر طریقة بأیة أو احتیالیة محاوالت بأي أبل عبر الدفع بطاقات من أي تستخدم لن أنك )5

 .أبل قبل منالدفع عملیة مع
 .ثالث طرف أي طریق عن الدفع آبل شركة خالل من  بك  الخاصة طاقةللب استخدام ألي تسمح لن )6
 .واألحكام الشروط ھذه مع یتوافق Apple Pay خدمة خالل من في لبطاقتك واستخدامك )7

 
 
 
 

 Apple Pay للدفع أبل خدمة من الجزیرة بنك بطاقة حذف
 

 Apple لدفعل أبل  خدمة من بك الخاصة مدى وبطاقات االئتمان بطاقات إلزالة لدفعل أبل  خدمة تعلیمات اتباع علیك یجب
Pay  للدفع أبل  خدمة خالل من بطاقةال تسجیل أو استخدام في ترغب تعد لم كنت إذا .Apple Pay  البطاقة إزالة ان كما 
 اخترت إذا إال ) البالستیكیة بطاقةال( الخصم بطاقة أو یةاالئتمان البطاقة خدمات ایقاف تعني ال للدفع أبل  حاقظة خدمة من

 .الصلة ذات للشروط وفقا ھذا و ایقافھا أیضا
 

 الشروط واالحكام قابلیة
 

 من حذفھا سیتم فإنھ للتنفیذ، قابل غیر أو صالحة غیر قانوني، غیر الشروط ھذه من شرط من جزء أو شرط أي كان إذا
 .الكامل والتأثیر القوة في ستستمر األحكام من أجزاء أو المتبقیة واألحكام الشروط ھذه

 
 
 
 

 الثالث الطرف حقوق
 

 أي بفوائد التمتع أو لفرض قوانین من الثالثة األطراف حقوق عقود بموجب حق أي ولنا لكم من آخر شخص أي ودون
 .واألحكام الشروط ھذه أحكام من

 
 
 
 

 یحكم الذي القانون
 

 .واألحكام الشروط ھذه تشمل والتي بك الخاصة البطاقات تحكم التي نفسھا القوانین ھي


